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Subsidievoorwaarden peuterwerk en Voor –en 

Vroegschoolse Educatie 
Het college van burgemeester en wethouders heeft op 16 oktober 2018 de aanvullende subsidievoorwaarden 

peuterwerk en Voor- en Vroegschoolse Educatie vastgesteld. In het subsidiebeleid 2016-2019 zijn peuteropvang 

en VVE-arrangementen opgenomen. In aansluiting op het vastgestelde beleid zijn de voorwaarden, waarvoor 

subsidie voor deze doelen kan worden verstrekt, geactualiseerd.  

 

De gemeente verstrekt subsidie, omdat het hebben van een peutergroep van belang is voor peuters met een 

taalachterstand en peuters die geen gebruik maken van een kinderopvang. Dit zijn vaak eenverdieners die niet in 

aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag. Een peutergroep heeft een educatief karakter en zorgt ervoor dat de 

peuters voorbereid worden op de basisschool.    

 

De wijzigingen betreffen een tariefsverhoging waarbij vast een doorkijkje is gemaakt naar 2020 als het VVE-

aanbod wordt uitgebreid van 10 naar 16 uur. Daarnaast is het maximum aantal te subsidiëren reguliere peuters 

van 200 komen te vervallen. De reden hiervan is dat dit haaks staat op het beleid om zoveel mogelijk peuters 

ontwikkelkansen te bieden. Doordat de peuterspeelzalen per 2018 allemaal omgevormd zijn naar kinderopvang, is 

het onder bepaalde omstandigheden mogelijk VVE aan te bieden in de dagopvang. 

 

---------------- 
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Lastenverzwaring van de corporaties  
Het college heeft in het Collegewerkprogramma afspraken vastgelegd over betaalbaar en duurzaam wonen. 

Hiervoor zijn investeringen nodig vanuit de corporaties. 

  

De aangekondigde belastingmaatregelen, in het bijzonder de ATAD maatregelen, leiden tot forse 

lastenverzwaringen voor de corporaties en hebben grote negatieve gevolgen voor hun investeringsmogelijkheden. 

Onze ambities om de woningbouw in onze zo gespannen woningmarktregio de komende jaren te versnellen én in 

combinatie daarmee de woningvoorraad te verduurzamen, lopen daarmee ernstig gevaar.  

 

Daarom zal de gemeente Stichtse Vecht, samen met de andere regiogemeenten een brief sturen naar de Tweede 

Kamer. In deze brief wordt een oproep gedaan om de ATAD maatregelen tegen belastingontwijking zodanig in te 

voeren dat dit de corporaties niet raakt. Dit geschiedt parallel aan de actie vanuit het Regioplatform 

Woningcorporaties Utrecht. 

----------------  

 

Raadsconferentie omgevingswet 10 oktober 2018 
Woensdag 10 oktober zaten we met een grote vertegenwoordiging van de raad op Doornburgh om het te hebben 

over de omgevingswet. De avond was bedoeld om kennis te maken en te inspireren. Want wat betekent de 

omgevingswet voor raad, college, ambtenaren, inwoners en bedrijven? Hoe anders gaat het allemaal worden? 

Waar willen we veranderen en hoe zouden we dat kunnen doen? 

  

Dit lijkt allemaal ver weg maar Bob de Wit (professor op Nyenrode Business Universiteit) heeft ons in een klein 

uurtje weten uit te leggen dat de tijd snel gaat en de ontwikkelingen nog sneller. We moeten daarom nu al 

nadenken over wat we willen. Want alleen dan kunnen we samen bouwen aan een betere maatschappij. Bob was 

blij dat hij zijn analyses over de ontwikkelingen in het verleden en zijn doorkijk naar de toekomst mocht delen met 

onze raad. De eerste raad waar hij zijn visie aan presenteert. Meestal spreekt Bob op grote congressen met 

strategen of computerspecialisten. Bob gaf aan dat dat jammer is, want de gemeente is een hele belangrijke speler 

in het vormgeven van ‘de maatschappij van de toekomst’. Steeds meer zaken worden een gemeentelijke 

verantwoordelijkheid. Denk maar aan de vraag naar maatwerk en participatie. 

  

Maar hoe gaan we daar dan mee om? Wat laten we los en waar blijven we op sturen? Die vragen konden we nog 

niet beantwoorden maar duidelijk was wel dat we zelf aan zet zijn en keuzes moeten maken. Met de aanwezigen is 

afgestemd wat daarvoor nodig is aan informatie en begeleiding. In groepjes zijn we uiteen gegaan om het gesprek 

hierover te voeren. Daarbij is ook van gedachten gewisseld over waar we het liefst heen willen en hoe we de 

toekomst op korte en lange termijn willen zien. 

  

De aanwezige raadsleden kijken terug op een inspirerende avond. De conferentie werd beschouwd als een nuttige 

eerste opstap naar de implementatie van de Omgevingswet in Stichtse Vecht. De aanwezigen ervoeren het als 

prettig om buiten de politieke context na te denken over de vraagstukken die op hen af komen. Afgesproken is dat 

het college de komende tijd voorbeelden gaat zoeken, ervaringen gaat opdoen en duidelijkheid gaat geven over 

het mogelijke proces. Dat de raad hier in verschillende stappen in meegenomen wordt zodat bij de voorjaarsnota 

een tweede stap gezet kan worden en een keuze gemaakt kan worden die richting geeft aan de manier waarop wij 

omgaan met de omgevingswet. 

 

---------------- 
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Vanaf 18 oktober: Herstart digitale peiling 

herinrichting parkeerterrein op de Hazeslinger 
Op 29 oktober vinden twee inloopmomenten plaats voor inwoners over de gebiedsontwikkeling Hazeslinger. 

Onderdeel daarvan is de herinrichting van de Hazeslinger. U bent als raad daar eerder reeds voor uitgenodigd. 

Op dit moment loopt er een digitale peiling om de mening van de inwoners te horen over wat zij belangrijk vinden 

bij de herinrichting. 

  

De digitale peiling is op donderdag 18 oktober om 12.00 uur opnieuw gestart. In de eerste versie kon het idee 

ontstaan dat het over betaald parkeren ging. Dit is niet het geval. Daarom starten wij deze peiling opnieuw.  

Respondenten die de peiling eerder hebben ingevuld, worden opgeroepen dit nogmaals te doen. 

  

Het resultaat van de digitale peiling wordt in de informatieve commissie Fysiek van 6 november getoond.   

 

---------------- 

Openbare verlichting 
Helaas heeft u door een omissie deze informatie in juni 2018 niet ontvangen. Hiervoor bieden wij onze excuses 

aan. Het besluit is wel gepubliceerd op de openbare besluitenlijst van 12 juni 2018 (VB/18/93705). 

 

In de raadsvergadering van 19 december 2017 heeft u besloten tot overname van het areaal openbare verlichting 

in combinatie met een driejarig onderhoudscontract met de huidige exploitant. Het betreffende raadsvoorstel en 

raadsbesluit kunt u op de gebruikelijke wijze raadplegen in het raadsinformatiesysteem. 

  

Bij de verdere uitwerking van dit besluit is gebleken dat de aan u voorgestelde route aanpassing behoeft om te 

kunnen voldoen aan wet- en regelgeving. Het continueren van de relatie met de huidige exploitant voor drie jaar 

onder toepassing van de hardheidsclausule op basis van het inkoopbeleid van de gemeente Stichtse vecht behoort 

niet tot de mogelijkheden. Wij zijn daarom opnieuw in gesprek gegaan met de exploitant en hebben binnen de door 

uw raad gestelde financiële kaders overeenstemming bereikt. Wij nemen het areaal openbare verlichting over 

gecombineerd met een éénjarig onderhoudscontract in plaats van een driejarig onderhoudscontract. Daarmee is 

de continuïteit van de openbare verlichting voor 2018 geborgd. Voor 2019 en volgende jaren gaan we het beheer-

en onderhoudscontract aanbesteden. Bij deze aanbesteding nemen wij onder andere de doelstellingen op het 

gebied van duurzaamheid mee. 

   

----------------  

 

Bijeenkomstenkalender 
In de kalender hieronder kunt u lezen welke openbare bijeenkomsten gepland zijn in de komende weken. 

 

Inloopmomenten project Hazeslinger 

 Wanneer: 29 oktober, 16:oo – 18:00 en 19:30 – 21:30 uur 

 Waar: Boom en Bosch, Markt 13 in Breukelen 

 

Commissie Bestuur en Financiën  

 Wanneer: 30 oktober, 19:30 uur 

 Waar: Boom en Bosch, Markt 13 in Breukelen 

 

Informatieve commissie 1 en 2  

 Wanneer: 6 november, 19:30 uur 

 Waar: Boom en Bosch, Markt 13 in Breukelen 
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Raadsconferentie  

 Wanneer: 7 november, 19:30 uur 

 Waar: Boom en Bosch, Markt 13 in Breukelen 

 

 

Meer weten over deze bijeenkomsten? Kijk dan op www.stichtsevecht.nl/bijeenkomsten 

 

 

http://www.stichtsevecht.nl/bijeenkomsten
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