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Smeerboel gaat niet door bij Oud-Zuilen
Graag informeren wij uw raad over het evenement Smeerboel. Midden juni heeft de organisatie van Smeerboel bij
de gemeente Utrecht een aanvraag ingediend voor het organiseren van een evenement op het terrein naast Slot
Zuylen. De directrice van Slot Zuylen heeft ons geïnformeerd over dit evenement. Zij zijn als omwonenden
benaderd door de organisatie van Smeerboel.

Proces
Naar aanleiding van deze informatie hebben wij contact gezocht met de gemeente Utrecht en aangegeven dat de
inwoners van Oud-Zuilen zich ernstige zorgen maken over dit evenement. Utrecht heeft aangegeven dat zij het
proces van de vergunningverlening doorlopen en daarbij de bezwaren van de inwoners meenemen. Te denken valt
aan geluidsoverlast, beschadiging archeologische tunnels, zwerfafval, flora en fauna en de verkeersdrukte die het
evenement met zich meebrengt.
Utrecht heeft aangegeven dat de inwoners de mogelijkheid hadden om een zienswijze in te dienen voor dit
evenement. Op 4 juli zijn wij door Utrecht geïnformeerd over de mogelijkheid tot zienswijze. Vervolgens zijn alle
betrokken partijen en inwoners die zorgen bij ons hebben geuit, door ons persoonlijk geïnformeerd over deze
mogelijkheid.

Aanvraag ingetrokken
Vanuit de ambtelijke organisatie is er nauw contact met de directie van Slot Zuylen, verschillende inwoners van
Oud-Zuilen en Gemeente Utrecht. Wij volgen de ontwikkelingen op de voet. Op 17 juli jl. heeft de organisatie van
het festival bekend gemaakt de vergunningsaanvraag voor de locatie naast Slot Zuylen in te trekken.
Wij hebben Utrecht gevraagd om een terugkoppeling te geven aan degene die een zienswijze hebben ingediend.
Wij zien het als onze rol om intensief contact te hebben met Utrecht en de belanghebbenden in Oud-Zuilen.
Wij vertrouwen er op u voldoende te hebben geïnformeerd.
----------------

Verkoop brugwachterswoning
De gemeente is eigenaar van de voormalige brugwachterswoning aan de Breedstraat 2 in Maarssen. Na het
overlijden van de brugwachter vorig jaar, die in de woning mocht blijven wonen na zijn pensioen, is de woning
vrijgekomen. De bediening van de brug is inmiddels volledig geautomatiseerd, waardoor de woning niet meer
aangehouden hoeft te worden. Op dit moment is de woning anti-kraak verhuurd. De brugwachterswoning staat op
de lijst van vastgoedobjecten die de gemeente versneld wenst af te stoten.
Alvorens de verkoopprocedure kan worden opgestart zal er iets aan de bestemming moeten worden gedaan. De
vigerende bestemming van de woning is ‘Maatschappelijk (bedrijfswoning)’. Doordat de woning niet meer als
bedrijfswoning te gebruiken is, de brug wordt immers op afstand bediend, zal een bestemmingswijziging ‘Centrum
met de mogelijkheid tot logies’ in gang worden gezet. Vanwege de duur van de herziening van het
bestemmingsplan voor Maarssen Centrum, vragen we een reguliere omgevingsvergunning aan om afwijkend
gebruik toe te staan.
De grond onder de brugwachterswoning is in eigendom verdeeld over drie eigenaren, waaronder gemeente
Stichtse Vecht. Met de eigenaren is overeenstemming bereikt over aankoop van deze gronden, welke vervolgens
in de verkoop van de woning weer wordt mee verkocht. Deze aankoop zal notarieel worden afgewikkeld.
Zodra de vergunning onherroepelijk is én de aankoop van de grond is afgewikkeld zal de woning in de openbare
verkoop gaan.
----------------
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Ontwerpbestemmingsplan Herenweg 10a Maarssen
ter inzage
Er wordt een postzegelbestemmingsplan voorbereid om te komen tot een herinrichting van het achter terrein van
het perceel Herenweg 10a in Maarssen. Hierbij worden diverse bijgebouwen gesloopt en 2 nieuwe bijgebouwen
geplaatst en treedt er een reductie van het bebouwd oppervlak op van ca. 600 m2. Wij hebben besloten het
ontwerpbestemmingsplan Herenweg 10a Maarssen met ingang van vrijdag 26 juli 2019 ter inzage te leggen. In de
periode van 26 juli 2019 tot en met donderdag 5 september 2019 is het voor eenieder mogelijk een zienswijze in te
dienen. Na behandeling van de eventuele zienswijzen zal het plan ter vaststelling worden aangeboden aan de
raad.
----------------

Aanbestedingsproces burgerinitiatief Atlantische
Buurt
Tijdens de raadsvergadering van 7 mei jl. is besloten om een integrale gebiedsvisie voor het gebied omgrensd
door de Europalaan, Kennedylaan, Dr. Ariënslaan en Thorbeckelaan in Maarssen te laten opstellen. In
samenspraak met de omgeving, initiatiefgroep en Portaal wordt onder begeleiding van een extern bureau een
gebiedsvisie uitgewerkt. Deze wordt in het tweede kwartaal 2020 ter vaststelling aan uw Raad aangeboden.
Inmiddels is een meervoudig onderhandse aanbesteding opgestart om het bureau te werven dat deze visie, samen
met hiervoor genoemde partners, participatief gaat opstellen.
De initiatiefgroep en Portaal zijn betrokken bij het aanbestedingstraject. Zij hebben input geleverd op de uitvraag
en zullen samen met ons de drie bureaus in augustus beoordelen. Naar verwachting zal het gekozen bureau eind
september starten met de opdracht zoals geformuleerd in het raadsbesluit: “voor de korte, middellange
(=collegeperiode) en de langere (2022-2030) termijn doelstellingen en concrete interventies op te nemen om te
komen tot een samenhangende, toekomstbestendige aanpak van de sociale opgaven, opgaven voor de
buitenruimte en de woonopgaven in de buurt en aan te geven hoe die interventies bijdragen aan de Atlantische
Buurt Maarssen en hoe die zich verhouden tot het gemeentelijk beleid op het vlak van in elk geval sociaal domein,
buitenruimte en wonen.”
----------------

Participatiebijeenkomsten Bisonspoor ontwerp
woontoren P2
Tijdens de raadsvergadering van 5 maart is naar aanleiding van een motie van de partijen VVD, PvdA, CDA en
Streekbelangen de toezegging gedaan door de ontwikkelaar, Winter Trust, om een participatiegroep op te zetten
met belanghebbenden en omwonenden voor het ontwerp van de woontoren(s) op de P2-locatie in Bisonspoor. Het
traject is begeleid door een onafhankelijk voorzitter. De omgevingsmanager van onze gemeente heeft het proces
gemonitord als toehoorder. In de RIB van 9 mei 2019, bent u geïnformeerd dat dit proces op 24 april van start is
gegaan.
Omwonenden, belangstellenden en de bewonersgroepen uit de wijken Bisonspoor, Antilopespoor, Waterstede,
Stationsweg, Reizende Man, Ottermaten, Kamelenspoor, Zebraspoor en Zwanenkamp zijn uitgenodigd om deel te
nemen in de participatiegroep. Uiteindelijk hebben 9 personen, waarvan enkelen uit de klankbordgroep
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Bisonspoor2020 deelgenomen aan het participatietraject. In drie sessies spraken de aanwezigen en de architect
over de kansen en beperkingen van bouwen op de P2 locatie. Tijdens de eerste sessie zijn de randvoorwaarden
uit het bestemmingsplan doorgenomen (maximale hoogte, massa en aantal woningen). In de tweede bijeenkomst
hebben aanwezigen gesproken over ontwerpsuggesties. De architect heeft met behulp van een maquette deze
suggesties gevisualiseerd. Tijdens de laatste bijeenkomst zijn twee modellen overgebleven: één model met twee
torens en één model met drie (lagere) torens.

Hoe verder?
De twee modellen worden nu door de ontwikkelaar naast (economische) haalbaarheid nader getoetst aan het
bestemmingsplan, beeldkwaliteitsplan en stedenbouwkundig kader. Uw raad en de participatiegroep worden
geïnformeerd over het voorkeursmodel en het vervolgproces.

Tot slot
Alle deelnemers van de participatiegroep hebben aangegeven de bijeenkomsten zeer nuttig en prettig gevonden te
hebben.
----------------

Communicatie over kindregelingen
In de raadsvergadering van 18 december 2018 is een motie aangenomen over de besteding van rijksmiddelen
voor kinderarmoede in Stichtse Vecht. De motie draagt het college op om extra inspanningen te verrichten op
communicatie over de kindregelingen in Stichtse Vecht en de gemeenteraad hier voor de zomer over te
informeren.

Wat hebben we tot nu toe gedaan?
Er is het afgelopen half jaar, samen met een initiatiefgroep, gewerkt aan het oprichten van Stichting Leergeld.
Naast een goed bezochte informatiebijeenkomst in maart, heeft deze stichting in de media de nodige aandacht
voor het thema kinderarmoede gegenereerd. In juli is de vernieuwde ‘Nieuwsbrief Werk & Inkomen’ voor
bijstandsgerechtigden voorbereid en voor het eerst uitgegeven, hierin zijn de regelingen voor kinderen onder de
aandacht gebracht. Ook is gestart met extra communicatie via onze social media kanalen. Tenslotte zijn we ook in
gesprek met ketenpartners, zoals sportverenigingen, scholen, de bibliotheek, Leef! en Welzijn Stichtse Vecht over
hoe we de communicatie over onze bestaande regelingen kunnen verbeteren en hun rol hierin, voor nu en in de
toekomst. Te denken valt daarbij aan posters en/of flyermateriaal.

Wat gaan we nog doen?
De nieuwsbrief en social media berichten zijn geen eenmalige acties, daar gaan we de komende periode mee
door. De nieuwsbrief wordt twee keer per jaar uitgebracht. Daarnaast blijven we in gesprek met de ketenpartners
en faciliteren we Stichting Leergeld bij de oprichting en ondersteunen we bij het promoten van de Stichting. Zodra
oprichting een feit is, informeren we u uiteraard ook via een RIB. In de tweede helft van 2019 wordt de nieuwe
gemeentelijke website gelanceerd, waarbij we aandacht besteden aan de vindbaarheid van de verschillende
regelingen voor kinderen.
----------------

Informatieve bijeenkomst Routekaart Klimaatneutraal
2030
Op 16 juli heeft het college de Routekaart Klimaatneutraal 2030 vastgesteld. Deze Routekaart beschrijft wat de
ambitie Klimaatneutraal in 2030 voor Stichtse Vecht betekent en welke keuzes gemaakt kunnen worden om dit te
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bereiken. De Routekaart is voor ons als college geen vaststaand programma voor de komende elf jaar. Het gaat
hier om een levend document wat periodiek getoetst dient te worden aan de huidige realiteit. De Routekaart geeft
echter wel de richting aan waarin we willen gaan.
Bureau Berenschot heeft voor ons op basis van een prognose de omvang van onze opgave om klimaatnautraal te
worden in beeld gebracht. Wij realiseren ons dat dit een prognose is en dat de toekomst niet in beton gegoten ligt.
Technologische en bestuurlijke ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid volgen elkaar immers snel op. Wij
betreden deze cijfers daarom met enige voorzichtigheid maar realiseren ons tegelijkertijd dat onze
verduurzamingsopgave omvangrijk is. We blijven onze ambitie om klimaatneutraal te worden onderschrijven, en
kijken stapsgewijs hoe we dit op een verstandige manier kunnen realiseren.
Om u als raad goed mee te nemen in de techniek achter het rapport van bureau Berenschot en hoe dit rapport zich
verhoudt tot de Routekaart, organiseren wij hiervoor een informatieve bijeenkomst. Deze bijeenkomst zal
hoogstwaarschijnlijk kort vóór de commissiebehandeling van de Routekaart plaatsvinden.
Wij informeren u hierover zo spoedig mogelijk.
----------------

Verlengen looptijd Landschapsontwikkelingsplannen
In 2008 en 2010 hebben de toenmalige gemeenteraden van Breukelen, Loenen en Maarsen voor hun grondgebied
een landschapsontwikkelingsplan (LOP) vastgesteld. De gemeenteraad van Stichtse Vecht heeft deze LOPs in
2012 overgenomen. De looptijd van de LOPS is 10 jaar. De termijn van 10 jaar is bijna verstreken. Wij willen aan
uw gemeenteraad voorstellen de looptijd van de LOPs te verlengen met 5 jaar. Dit willen we omdat we de
komende tijd gaan werken aan een gemeentelijke omgevingsvisie. Het eventueel herzien van de LOPs kan dan
opgepakt worden als de omgevingsvisie gereed is. De beleidsvisie die in beide LOPs staat is nog steeds actueel.
Het verlengen van de looptijd van de LOPs heeft geen negatieve invloeden op de ingezette uitvoeringsplannen.
----------------

Nieuw inkoopbeleid
De gemeente spant zicht continue in voor een verdere professionalisering van het inkoop- en
aanbestedingsbeleid. Dit is niet alleen een kwestie van (Europese) wetten en regels maar ook van aanvullend
beleid.
Het huidige inkoopbeleid is vastgesteld in 2015. Sindsdien hebben zowel de wet- en regelgeving als de gemeente
niet stilgestaan. Onder invloed van nieuwe Europese richtlijnen zijn de Aanbestedingswet 2012 en aanpalende
wet- en regelgeving gewijzigd. Hiernaast dient het beleid te worden aangepast om uitvoering te geven aan het
College Werk Programma waarin is afgesproken specifiek aandacht te hebben voor de positie van lokale
ondernemers.
Het college heeft op 16 juli het concept inkoopbeleid vastgesteld. Hierin krijgen met name lokale ondernemers
meer kansen om in aanmerking te komen voor een opdracht. In het najaar voeren we het gesprek met de Raad om
te bekijken op welke wijze de lokale economie met behulp van het inkoop- en aanbestedingsbeleid verder kan
worden gestimuleerd. Hierna wordt het beleid definitief vastgesteld.
----------------
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Jaarverslag klachtbehandeling 2018
In 2018 zijn 84 klachten ingediend. Dat zijn er 7 meer dan in 2017. Voor deze marginale stijging is geen duidelijke
oorzaak. Er is niet over een bepaald onderwerp meer geklaagd dan voorheen. Veel klachten hadden betrekking op
het sociaal domein of hadden te maken met de buitenruimte. Het percentage klachten dat in 2018 binnen de
termijn is afgedaan is 75%. In 2017 was dit ook 75%.
De gemeente probeert klachten zoveel mogelijk naar tevredenheid op te lossen. Klachten worden in eerste
instantie informeel opgepakt. Binnen vier uur na ontvangst van de klacht wordt gebeld met de klager. In dat
telefoongesprek probeert de gemeente samen met de klager de klacht op te lossen. Pas als dat niet lukt wordt de
formele procedure gevolgd. In dat geval wordt een hoorzitting gehouden. Deze procedure eindigt met een
schriftelijk oordeel over de klacht. In 2018 is de meerderheid van de klachten op een informele manier opgelost.
Het kan altijd dat een klager het niet eens is met de manier waarop een klacht is afgehandeld door de gemeente.
De klager kan dan een verzoek indienen bij de Nationale ombudsman. In 2018 heeft de Nationale ombudsman 25
verzoekschriften over Stichtse Vecht behandeld. Eén daarvan was in 2018 nog niet afgehandeld. Twee zijn
tussentijds beëindigd omdat een snelle oplossing mogelijk was. De rest is afgedaan zonder onderzoek (direct
afgehandeld door telefonische informatieverstrekking of verwijzing).
De gemeente is een lerende organisatie. De gemeente gelooft in het te bereiken succes van de methode om snel
en informeel contact op te nemen met de klager. Met deze methodiek gaat de gemeente dan ook vol aan de slag.
De effecten van deze methode hoopt de gemeente volgend jaar te kunnen laten zien.
De volledige versie van het Jaarverslag klachtbehandeling 2018 staat op de website van de gemeente. Daarin
staat meer gedetailleerde informatie.

----------------
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Mobiliteitsonderzoek Maarssenbroek
In Maarssenbroek staat een aantal grote (woning)bouwprojecten op de planning zoals Bisonspoor 2020,
Planetenbaan, Het Kwadrant en Haagstede. In combinatie met de aanpassing van de Zuilense Ring en
woningbouwontwikkeling rondom de Haarrijnseplas (gemeente Utrecht) geeft dit aanleiding om een integraal
verkeersonderzoek doen. Dit is ook in februari van dit jaar aan u toegezegd.
Met dit mobiliteitsonderzoek is nu een eerste start gemaakt. In beeld zijn gebracht:
- de invloed van ieder (deel)project op de infrastructuur;
- de cumulatieve invloed (alle projecten bij elkaar) ervan op de infrastructuur.
Het tweede deel van het onderzoek is nu van start gegaan. Dit betreft een aantal tellingen, berekeningen en
kruispuntanalyses. In de modelberekeningen en analyses worden meerdere scenario’s gehanteerd. De uitkomsten
van het onderzoek staan op de planning van 24 september om in een informatieve commissie te bespreken.
Een aantal projecten wacht op de resultaten van het onderzoek voordat verdere stappen kunnen worden gezet.
Omdat wij het belang onderkennen van de bouw van woningen in Stichtse Vecht zullen wij na ontvangst van de
resultaten van het onderzoek eventuele procedures zo snel mogelijk inzetten.
----------------

Controleverklaring accountant ontvangen
Via Raadsinformatiebrief nr. 43 van 12 juli jl. informeerden wij u over de uitloop van de onafhankelijke
auditwerkzaamheden op het dossier van onze accountant BDO. Vandaag, 17 juli hebben wij de goedkeurende
controleverklaring en het accountantsverslag bij de Jaarstukken 2018 van de accountant ontvangen. Wij hebben
de verklaring na ontvangst direct samen met de Jaarstukken 2018 bij de provincie Utrecht en het ministerie van
Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) ingediend.
De uitkomst van de auditwerkzaamheden heeft geen aanleiding gegeven om de Jaarstukken en het
accountantsverslag aan te passen.
De afgelopen dagen hebben wij zowel met de provincie Utrecht, onze toezichthouder, als met het ministerie van
BZK contact gehad over de geringe termijnoverschrijding voor het indienen van de controleverklaring bij de
Jaarstukken. Hierbij is duidelijk aan de orde gekomen dat het om een overmachtssituatie ging daar gemeente
Stichtse Vecht geen invloed heeft gehad op de auditwerkzaamheden op het dossier van de accountant.
----------------

Proces project Zogwetering
Op 29 januari 2019 heeft u ingestemd met het vestigen van een voorkeursrecht op de kadastrale percelen
Maarsseveen sectie A nummer 4048, 2904 en 4814. De wet voorkeursrecht schrijft voor dat er na vestiging van
een voorkeursrecht, binnen drie jaar een structuurplan wordt vastgesteld. Het proces om te komen tot een
structuurplan is in maart van dit jaar door het college vastgesteld. Hierover bent u door middel van een
Raadsinformatiebrief geïnformeerd.
De eerste stap is het maken van een nota van uitgangspunten. Voor het optellen van deze nota van
uitgangspunten is gezocht naar een ruimtelijk adviesbureau om ons daarbij te helpen. Na een selectieproces is de
opdracht verstrekt aan bureau Nieuwe Gracht. Zij hebben een procesvoorstel gemaakt om te komen tot een nota
van uitgangspunten. Dit proces bestaat uit een aantal stappen.
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Allereerst maakt Nieuwe Gracht een ruimtelijke analyse van het gebied. Dit doen zij op basis van
beleidsdocumenten, maar ook op basis van historische kenmerken en kwaliteiten van het gebied. De resultaten
van de ruimtelijke analyse en de geïnventariseerde gebiedskwaliteiten, kansen en verbeterpunten vormen de input
voor een eerste participatieronde, waarin uiteenlopende denkrichtingen worden verkend.
Op 24 september staat het project geagendeerd voor een informatieve commissie. Tijdens deze bijeenkomst wordt
de ruimtelijke analyse gepresenteerd en worden uiteenlopende denkrichtingen gepresenteerd. U wordt gevraagd
uitgangspunten voor het plangebied te benoemen. Ook wordt het participatieproces met uw raad besproken. Hoe
ziet u het participatieproces voor u? Op basis hiervan wordt het participatieplan verder vormgegeven.
Voorstel voor participatie is om in het najaar de stakeholders/bewoners te vragen om mee te denken in het proces.
De resultaten van de verschillende sessies worden gebundeld in een beeldverslag. Dit beeldverslag wordt
verspreid onder de deelnemers van de workshop en online worden geplaatst op de website van de gemeente. Het
beeldverslag vormt tevens de input voor een bestuurlijke terugkoppeling.
De uitkomst van de eerste participatieronde resulteert in een voorkeursrichting die wordt vertaald in
randvoorwaarden. Ook deze wordt teruggekoppeld aan de stakeholders en de buurt. De financiële haalbaarheid
van de randvoorwaarden wordt doorgerekend.
Het streven is om de nota van uitgangspunten begin van het nieuwe jaar ter besluitvorming naar de raad te
brengen.
De direct omwonenden ontvangen in de loop van volgende week een wijkbericht met meer informatie over het
proces.
----------------

Wooncoach senioren
Vanaf februari 2019 zet de gemeente samen met woningbouwcorporatie Portaal een wooncoach voor senioren in.
Dit is een actiepunt uit het ‘actieprogramma wonen met welzijn en zorg’ uit 2017. Doel van de wooncoach is:
huurders en woningeigenaren zijn op een bepaalde leeftijd geïnformeerd over de mogelijkheden en voordelen om
tijdig woningen aan te passen of verhuiskeuzes te maken.
Het instrument wooncoach senioren wordt gecombineerd met de maximale huursprong die Portaal toepast bij
verhuizingen van groot naar beter. Het is de bedoeling om hiermee de doorstroming te verbeteren en de sociale
huurwoningen meer passend bij de huishoudensamenstelling te verhuren. Ook woningeigenaren kunnen gebruik
maken van de wooncoach.
De inzet van de wooncoach senioren is een pilot van 2 jaar. Daarna wordt bezien of dit instrument over heel de
gemeente Stichtse Vecht ingezet kan worden. Op dit moment doen alleen de kernen waar het woningbezit van
Portaal is, mee aan de pilot. Dit is zo gekozen omdat voorlopig alleen Portaal bereid is om dit instrument mede te
financieren en omdat de doelgroep goed bij de woningen van Portaal te vinden is.
Over de start van de wooncoach senioren is gecommuniceerd via de krant en de websites van de gemeente en
Portaal. Daarnaast is een eigen website www.wooncoachsenioren.nl en een facebookpagina gelanceerd.
In de eerste 4 maanden heeft de uitvoerende partij, Stade advies, de organisatie vorm gegeven en zijn de eerste
begeleidingstrajecten gestart. Er hebben zich tot eind juni 36 huurders aangemeld en 8 woningeigenaren. Voor
nadere informatie over de inzet van de wooncoach senioren tot nu toe verwijzen wij u naar de rapportage die eind
juni door de uitvoerende organisatie is opgesteld.
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Na het opstellen van het rapport zijn in de tussentijd al daadwerkelijk de eerste twee verhuizingen ingepland.
----------------

Toekomstvisie Scheendijk
In het kader van het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen is de gemeente Stichtse Vecht verantwoordelijk voor
de deelprojecten “toekomstvisie Kievitsbuurten” en “een duurzame ontwikkeling van de Scheendijk”. Het
Gebiedsakkoord is een samenwerkingsverband van 20 (semi)overheden en belanghebbenden rondom de
Loosdrechtse plassen. Belangrijke hoofddoelen van het Gebiedsakkoord zijn: een impuls geven voor natuur en
landschap, voor recreatie en toerisme en voor de ondernemers. De toekomstvisie Kievitsbuurten is op 2 oktober
2018 vastgesteld in de Raad.
Het college heeft op 16 juli 2019 de Toekomstvisie Scheendijk vastgesteld en zet daarmee in op een duurzame
kwaliteitsimpuls voor de Scheendijk Noord. Hiermee wordt een duurzame verbetering beoogd van de leefbaarheid,
bereikbaarheid, kwaliteit van de openbare ruimte en recreatieve voorzieningen op de Scheendijk. Met als belangrijk
nevendoel een economische impuls voor de watersportbedrijven die daar gevestigd zijn.
In de visie is aangegeven wat de belangrijkste opgaven en ambities zijn voor de gewenste kwaliteitsimpuls voor de
Scheendijk. Deze opgaven en ambities zijn ontleend aan kwaliteiten, knelpunten en kansen die door bewoners,
ondernemers en gebruikers van het gebied in de loop van het planproces naar voren zijn gebracht. Samen met het
geïnventariseerde ruimtelijk beleid voor de Scheendijk en omgeving, levert dit een set van ambities en opgaven op,
die tezamen bijdragen aan de gewenste integrale kwaliteitsimpuls voor de Scheendijk Noord.
De ambities en opgaven uit de Toekomstvisie Scheendijk zijn:
1.
maak het water beter zichtbaar vanaf de Scheendijk;
2.
creëer aantrekkelijke ommetjes voor wandelaars;
3.
breng het authentieke landelijke karakter terug;
4.
verbetering van natuurwaarden en duurzaamheid;
5.
juiste balans tussen recreatie, wonen, werken en natuur;
6.
verbreding van het dag recreatieve aanbod;
7.
vernieuwing van het verblijf recreatieve aanbod;
8.
verdunning van het recreatieve woon- en werkgebied;
9.
groene randen van recreatieparken, woon- en werk-kavels;
10.
verbetering van de bereikbaarheid en parkeren op afstand;
11.
een duurzame herinrichting van wegprofiel en dijk.
De raad ontvangt binnenkort een uitnodiging voor een rondleiding op de Scheendijk met daarbij gelegenheid om
kennis te maken met ondernemers en bewoners. De toekomstvisie Scheendijk zal ter besluitvorming aan de raad
worden aangeboden op 1 oktober 2019.
----------------

Nieuwe inkoop met regio Utrecht West voor
Jeugdhulp en Wmo
Voor de regio Utrecht West lopen de huidige inkoopcontracten jeugd en Wmo af per 1 januari 2021. Inmiddels is
een nieuw inkooptraject gestart om de regio per 1 januari 2021 weer van nieuwe contracten te voorzien, zodat een
goede dienstverlening aan de burger op dit terrein is gewaarborgd. Hierover heeft het college van Stichtse Vecht
op 2 juli 2019 de lokale startnotitie vastgesteld. Met de nieuwe inkoop willen de colleges van B&W van de
inkoopregio Utrecht West meer sturing geven aan en meer grip krijgen op het uitgebreide zorglandschap. Zo
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kunnen de colleges sterker inzetten op de benodigde transformatie in het sociaal domein. In deze
raadsinformatiebrief informeren wij u over dit traject.

De opdracht
In alle betrokken gemeenten zijn in het afgelopen jaar de kaders binnen het sociaal domein vastgesteld. Op basis
van deze kaders heeft het regionale portefeuillehoudersoverleg de volgende opdracht aan het inkoopbureau
verstrekt:
Door middel van uitsluitingsgronden op basis van vooraf gestelde gunning- en selectiecriteria, een openbare
(Europese) aanbesteding opzetten en uitvoeren voor de jeugdhulp (uitgezonderd de zogenoemde essentiële
functies die bovenregionaal worden ingekocht) en voor de Wmo (Begeleiding) voor de regio Utrecht West,
waarbinnen per 1 januari 2021 een dekkend aanbod wordt gecontracteerd met daarin:
• voldoende aanbod, zowel op verblijf als ambulant;
• keuzevrijheid in hulpverlener;
• diversiteit in aanbod, ook op het gebied van levensbeschouwelijke aard en culturele achtergrond;
• ruimte voor kleiner en lokaal aanbod met een x percentage lokale aanbieders en vrijgevestigden;
• een logische indeling in percelen waarbij partijen moeten samenwerken en afschalen mogelijk is;
• het stimuleren van samenwerking met de toegang en het voorliggend veld;
• het stimuleren van vernieuwing, passend bij de transformatiedoelen;
• de mogelijkheid om per gemeente een aantal van de huidige ingekochte (niet vrij toegankelijke)
voorzieningen over te hevelen naar vrij toegankelijke voorzieningen;

Beoogd (maatschappelijk) effect
•
•
•
•
•

Goede en passende zorg voor inwoners;
Verbeteren kwaliteit zorg en dienstverlening;
Keuze voor beperkt aantal strategische partnerschappen met belangrijke aanbieders;
Beheersbaar houden van de kosten;
Realiseren van transformatie- en overige beleidsdoelstellingen, waaronder: nabijheid, de-medicaliseren en
normaliseren

Doel van de nieuwe inkoop is om meer sturing te geven en meer grip te krijgen op het uitgebreide zorglandschap.
Door in te zetten op de samenwerking met aanbieders, middels van strategisch partnerschap, kan meer worden
ingezet op de benodigde transformatie in het sociaal domein. De burger en de hulpvraag van de burger staan
centraal. Met de inkoop wordt gestreefd naar een nog betere en duurzamere oplossing van de hulpvraag.

Het proces
Het proces omvat 5 stappen:
Stap 1
Stap 2
Stap 3
Stap 4
Stap 5

Opstellen van de hoofdlijnen van inkoop
Opstellen van Programma van Eisen
Aanbesteding
De overgangsfase
Start nieuwe contracten op 1 januari 2021

Vaststelling Colleges 16 juli 2019
Vaststelling Colleges 31 januari 2020
Contracten in juli 2020
Juli 2020 – december 2020

In september en november 2019 worden marktconsultaties gehouden. Hierin zal input worden opgehaald van
zorgaanbieders op het programma van eisen en de tarieven. De regio Utrecht West streeft naar een intensieve
samenwerking met de aanbieders.
In oktober vinden ook twee regioconferenties plaats. Tijdens deze conferentie wordt uw raad meegenomen in het
proces van de inkoop.
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De indeling in percelen
In de uitwerking van de inkoop heeft de regio Utrecht West gekozen voor een beweging van afschaling. Het blijkt
dat regionaal grote overeenstemming is over de inhoudelijke ontwikkeling binnen het sociaal domein. Alle
gemeenten streven naar meer afschaling, meer nabijheid, meer de beweging naar normalisering en
demedicalisering. Het lokale tempo en de lokale omstandigheden maken dat het niet van meerwaarde is om dit
gezamenlijk op te pakken.
Om dit te bereiken bestaat de wens om een aantal bestaande producten die nu als maatwerk worden ingekocht te
combineren met het beschikkingsvrije voorveld. Het gaat hierbij om begeleidingsdiensten en dagbesteding. De
combinatie zal leiden tot een stevig veld van algemene voorzieningen dat lokaal kan worden ingericht. In de
komende tijd zal dit veld definitief worden vormgegeven in samenspraak met de aanbieders.
Regionaal zien wij de voordelen om de producten verblijf en behandeling gezamenlijk als maatwerkproducten in te
kopen. De inkoopregio Utrecht West opteert om deze producten met 5 gemeenten in te kopen middels een
aanbestedingstraject waarbij enkele aanbieders worden geselecteerd om de diensten aan de inwoners te verlenen.
Ook in dit perceel staat de beweging centraal naar strategisch partnerschap voor het vormgeven van de
transformatiedoelen.
----------------

Bijeenkomstenkalender
In de kalender hieronder kunt u lezen welke openbare bijeenkomsten gepland zijn in de komende weken.
Inloopavond bestemmingsplan Nieuwersluis
• 3 september, 16:00 – 19:00 uur
• Waar: Fort Nieuwersluis, Rijksstraatweg 7B, Nieuwersluis
Lokale veteranendag
• 14 september, 12:30 – 17:00 uur
• Waar: Goudestein, Diependaalsedijk 19, Maarssen
Meer weten over deze bijeenkomsten? Kijk dan op www.stichtsevecht.nl/bijeenkomsten. Op
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl vindt u alle raads- en commissievergaderingen.
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