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Overeenkomst met Samen Veilig Midden Nederland 
voor 2018 
Samen Veilig Midden Nederland (SVMN) is in de provincie Utrecht de integrale aanbieder voor:  

• Veilig Thuis (voorheen meldpunt kindermishandeling en huiselijk geweld) 
• Preventieve jeugdbescherming en jeugdreclassering (‘drang’ kader) 
• Diensten van de Gecertificeerde Instelling (‘dwang’ kader, op basis van een maatregel van de 

kinderrechter) 
 
In 2018 gaan wij net als in 2017 een overeenkomst aan met SVMN voor de genoemde diensten. Hiermee kunnen 
wij uitvoering geven aan onze taken binnen de Wmo en Jeugdwet. SVMN heeft voor de bepaling van de tarieven 
de landelijke richtlijnen van de VNG gevolgd. Het geraamde budget is gebaseerd op de uitgaven in 2017. Wij 
monitoren gedurende het jaar de kwaliteit van SVMN en de uitnutting van het budget.  
 
2018 geldt hierbij als overgangs- en voorbereidingsjaar om vanaf 2019 tot een meer duurzame en een meerjaren 
inkooprelatie te komen met een Gecertificeerde Instelling en een organisatie voor Veilig Thuis. Hiervoor gaan we 
bovenregionaal een inkooptraject middels een subsidietender aan, conform landelijk advies continuering 
zorglandschap JeugdBescherming/JeugdReclassering. Hierover houden wij u dit jaar op de hoogte. 
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Informatievoorziening over nieuwkomers verbeterd 
In het ‘Actieplan aanpak taakstelling huisvesting vergunninghouders’ uit 2017 was één van de actiepunten het 
verbeteren van de informatievoorziening over vergunninghouders richting inwoners, organisaties en andere 
belanghebbenden. Hierbij werd de website genoemd als in te richten informatiepunt waar mensen o.a. informatie 
kunnen vinden over de rol van de verschillende partijen in dit vraagstuk, waar men met vragen terecht kan en waar 
men zich kan melden wanneer iemand hierbij als vrijwilliger bij betrokken wil zijn. Deze informatie staat nu online 
en is te vinden via de website: Nieuwkomers. Tegelijkertijd is besloten om de term ‘nieuwkomers’ aan te houden in 
de communicatie naar inwoners toe, omdat de betekenis van vergunninghouders soms verwarrend/niet duidelijk is. 
  
 

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

Sloop en nieuwbouw huurwoningen Portaal  
Ds. van Schuylenburglaan Tienhoven 
 
Woningcorporatie Portaal is voornemens 8 sociale huurwoningen aan de Ds. van Schuylenburglaan in Tienhoven 
te slopen en op deze locatie 10, comfortabele en energiezuinige, sociale huurwoningen terug te bouwen. De 
huidige woningen kampen met funderingsproblemen en vanwege te verwachten stabiliteitsproblemen is het langer 
in verhuur houden niet verantwoord.  
 
Portaal heeft een sociaal plan opgesteld, waarmee de huurders de zekerheid hebben dat zorgvuldig met hun 
belangen wordt omgegaan. Zo worden zij onder meer urgent woningzoekende en kunnen zij met voorrang een 
andere woning zoeken. Ook kunnen de huidige bewoners terugkeren naar de nieuwgebouwde woningen. Alle 
huidige huurders hebben ingestemd met het sociaal plan. Op het vlak van duurzaamheid voldoen de woningen aan 
de ambities zoals vastgelegd in de Woonvisie 2017-2022. Om het nieuwbouwplan voor de 10 sociale 
huurwoningen in planologische zin mogelijk te maken zal hiervoor een bestemmingsplanprocedure doorlopen 
worden. 
 

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

Verduurzamen gemeentelijk vastgoed 
In de Programmabegroting 2017 is een bedrag beschikbaar gesteld van € 500.000,- voor het verduurzamen van 
gemeentelijke gebouwen. De investering is gekoppeld aan een terugverdienverplichting. Door de 
verduurzamingsmaatregelen zullen de energiekosten significant lager worden. Daarnaast zal de CO2-uitstoot 
verminderen.  
 
Het is de bedoeling dat uiteindelijk 20 gemeentelijke gebouwen, die op basis van het gemeentelijk Integraal 
voorzieningen- en accommodatiebeleid in eigendom van de gemeente blijven, in een fasering van 10 jaar, 
verduurzaamd worden. Met de vrij gegeven middelen worden  verduurzamingsmaatregelen voor de eerste vier 
gebouwen aangepakt. En dat zijn dan dorpshuis Ons Genoegen te Nieuwer Ter Aa, Goudestein, sportcomplex 
Stinzenhal en gymzaal Vreeland. 
 
Wat gaat er gebeuren? 
Het dorpshuis Ons Genoegen in Nieuwer Ter Aa is zelf al ver gevorderd met het verduurzamen van het gebouw en 
gezamenlijk willen we het graag volbrengen door de plaatsing van zonnepanelen. De huidige ontwikkelingen 
rondom het  dorpshuizenbeleid maakt het lastig om een overeenkomst m.b.t. een terugverdienplicht van de 
zonnepanelen met het dorpshuis af te sluiten. Daarom is er een collegevoorstel ingediend. Het college heeft 

https://www.stichtsevecht.nl/inwoners/nieuwkomers_44375/


 

 
3 RaadsInformatieBrief | 8 februari 2018 

  
   

ingestemd op het collegevoorstel om het dorpshuis Nieuwer Ter Aa vrij te stellen van de terugverdienplicht 
vooruitlopend op het nieuw vast te stellen dorpshuizenbeleid. Zodra het nieuwe dorpshuizenbeleid vastgesteld is, 
kan de voorinvestering verrekend worden met de vrijkomende middelen bij de dorpshuizen. De opdrachtnemer kan 
zonder vertraging starten met het plaatsen van de zonnepanelen.   
 
Het verduurzamen van de gemeentelijke gebouwen heeft hoge prioriteit gekregen in het gemeentelijk topdossier 
duurzaamheid, omdat hiermee wordt bijgedragen aan de gemeentelijke duurzaamheidsambities om de CO2-
uitstoot te verminderen. 

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

Begroting 2018 VO de Vechtstreek  
Wij ontvingen de begroting 2018 van de Stichting V.O. de Vechtstreek, bestuur van RSG Broklede en de Rientjes 
Mavo. De begroting is inzichtelijk en in evenwicht en sluit met een positief resultaat van 2%. De in 2016 ingezette 
maatregelen om de  financiële positie van de Stichting te verbeteren worden voortgezet.  
 
De begroting ligt ter inzage bij de griffie. 
 

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

Bijeenkomstenkalender 
In de kalender hieronder kunt u lezen welke openbare bijeenkomsten gepland zijn in de komende weken. 
 
Inloopbijeenkomst over de plannen Troelstrastraat 58 Maarssen 
• Wanneer: 13 februari, van 13:00 tot 14:00 uur. 
• Waar: Gemeentekantoor, Endelhovenlaan 1 in Maarssen (Gemeentekantoor, vergaderruimte 1e verdieping 

dorpszijde). 
 
Adviescommissie Bezwaarschriften 

• Wanneer: 21 februari januari, vanaf 19:30 uur 
• Waar: Grote zolder van Goudestein, maar u moet zich eerst melden bij het gemeentekantoor, Endelhovenlaan 

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

http://www.stichtsevecht.nl/bijeenkomsten
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