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Meerjarige afspraken voor Veilig Thuis, 

jeugdbescherming en -reclassering 
Samen met de gemeenten uit de regio Utrecht wil Stichtse Vecht komen tot meerjarige afspraken over de 

uitvoering van Veilig Thuis, Crisiscoördinatiepunt, meldpunt binnenlandse mensenhandel en (preventieve) 

jeugdbescherming, jeugdreclassering en bepaalde gerelateerde taken door één organisatie (als hoofdaannemer). 

Daarom starten de gemeenten een subsidietender (conform advies VNG). Bij deze informeren we over de 

subsidietender en de benodigde bevoegdheid daarvoor. 

 

Subsidietender 
Bij een subsidietender worden eisen gesteld om een gelijke behandeling van subsidieaanvragers te borgen. De 

gemeenten willen de uitvoerende organisatie gezamenlijk kunnen aansturen. Het doel van de subsidietender is: 

Continuïteit en kwaliteit waarborgen voor de uitvoering van de genoemde taken voor de veiligheid van onze 

inwoners in hun huiselijke situatie.  

 

Bijdragen aan een landelijk dekkend stelsel van gecertificeerde instellingen (door het Rijk gecertificeerd om 

kinderbeschermingsmaatregelen en maatregelen in het kader van de jeugdreclassering uit te voeren). 

 

Bevoegdheid voor subsidieverlening genoemde taken 

De Algemene Subsidie Verordening van Stichtse Vecht biedt niet de ruimte een subsidieregeling te maken. 

Daarom ontvangt uw raad in april 2018 een raadsvoorstel. Daarin wordt de bevoegdheid voor het vaststellen van 

een subsidieregeling (nadere regels) en het verstrekken van subsidie voor de genoemde taken geregeld. 
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Veiligheidseffectrapportage 2017 
 

Via de Raadsinformatiebrief van 1 februari jl. bent u geïnformeerd over het veiligheidsbeeld 2017. In 2017 is de 

totale criminaliteit in Stichtse Vecht met 9% gedaald ten opzichte van 2016. Samen met inwoners en 

veiligheidspartners is hard gewerkt aan het veiliger maken van onze gemeente. Wederom hebben de inwoners een  

heel goede bijdrage geleverd aan de resultaten. Net als voorgaande jaren is het aantal meldingen verdachte 

situaties weer hoog met 666 meldingen. Via de link Veiligheidseffectrapportage 2017 komt u bij dit jaarlijkse rapport 

waarmee inzicht wordt geboden in het resultaat van het veiligheidsbeleid. Deze rapportage is gelijk een 

verantwoording over hetgeen bereikt is op de thema’s uit het Integraal Veiligheidsplan 2016-2018. 

 

In 2018 wordt een start gemaakt met het opstellen van het Integraal Veiligheidsplan 2019-2022. Hiervoor zal 

informatie worden opgehaald bij interne en externe partners. In het komende jaar zal verder worden gegaan met 

het behalen van de doelstellingen uit het IVP. Voor 2018 staan de thema’s Persoonsgerichte Aanpak en 

Ondermijning centraal. 

 

Voor vragen of opmerkingen kunt u altijd met mij contact opnemen met burgemeester Marc Witteman. 

 

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

 

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

 

Inloopbijeenkomst Bisonspoor voor ondernemers 

 Wanneer: 29 maart, van 18: - 20:30 uur 

 Waar: Kantoor Winter Trust, Bisonspoor 7006 (toren Athens), 3605 LW Maarssen 

 

Adviescommissie Bezwaarschriften 

 Wanneer: 4 april, vanaf 19:30 uur 

 Waar: Grote zolder van Goudestein, maar u moet zich eerst aanmelden bij het gemeentekantoor, 

Endelhovenlaan 1 in Maarssen 

 

Inloopavond ontwerpbestemmingsplan Hortense Kwartier (Breukelen) 

 Wanneer: 4 april, van 19:30 tot 21:00 uur 

 Waar: Maarssenzaal van Boom en Bosch, Markt 13 in Breukelen 

 

Adviescommissie Bezwaarschriften 

 Wanneer: 11 april, vanaf 19:30 uur 

 Waar: Grote zolder van Goudestein, maar u moet zich eerst aanmelden bij het gemeentekantoor, 

Endelhovenlaan 1 in Maarssen 

 

Inloopbijeenkomst ontwerpbestemmingsplan Singel 1 in Vreeland 

 Wanneer: 16 april, van 19:30 – 21:00 uur 

 Waar: Dorpshuis Vreeland, Fetha 16 in Vreeland 

 

Inspiratiesessie: werken vanuit passie 

 Wanneer: 23 april, van 15:00 tot 16:30 uur. 

 Waar: bedrijfsrestaurant van het gemeentekantoor, Endelhovenlaan 1 in Maarssen.  

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

 

 

https://stichtsevecht.notubiz.nl/document/6330014/1
http://www.stichtsevecht.nl/bijeenkomsten

