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Inkoop huishoudelijke hulp 2018 
Het contractbeheer voor huishoudelijke hulp (HH) is van Inkoopbureau Midden Nederland (IBMN) overgedragen 
naar Inkoop & Monitoring Utrecht West (I&M UW). De bestaande contracten liepen 31 maart 2018 af. Het college 
verlengt deze tot en met 31 december 2018. Dat geeft de gemeenten in de regio Utrecht West de tijd zich goed 
voor te bereiden op het afsluiten van nieuwe contracten vanaf 2019 en daarbij de samenloop met andere Wmo-
voorzieningen tot stand te brengen.  
 
De AMvB Reële Prijs Wmo bepaalt dat bij een nieuw inkooptraject of contractverlenging tarieven opnieuw moeten 
worden vastgesteld op basis van een transparante onderbouwing en met behulp van kostprijselementen. Omdat de 
HH tarieven over het algemeen als te laag worden beoordeeld, betekent toepassing van de AMvB bijna altijd een 
verhoging van de tarieven. Bij de beoogde contractverlenging is aan de hand van een rekenmodel naar de tarieven 
HH gekeken. Dit heeft geleid tot nieuwe tarieven. Verder is de nieuwe CAO Verpleeg- en Verzorgingshuizen en 
Thuiszorg van toepassing, waaraan een nieuwe CAO-schaal voor HH-medewerkers is toegevoegd.  
De contractverlening en het nieuwe tarievenmodel zijn getoetst bij de aanbieders en kunnen op draagvlak bij hen 
rekenen. 
 
Voor Stichtse Vecht betekent het nieuwe tariefmodel een stijging van de tarieven in 2018 van 17,4%. Dit komt neer 
op een bedrag van ongeveer € 368.000. Gelet op de hogere raming van de kosten HH in de begroting 2018 en 
enkele landelijke correcties op de uitkering aan gemeenten in positieve zin is de verwachting dat het uiteindelijke 
tekort cq overschot op de HH over geheel 2018 verwaarloosbaar zal zijn. 
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Begroting 2018 Stichting OBS De Regenboog 
Wij hebben de begroting 2018 van de Stichting OBS De Regenboog ontvangen.  De begroting is in evenwicht en 
inzichtelijk. Met het oog op het teruglopend leerlingaantal wordt de formatie teruggebracht; Vanaf schooljaar 
2018/2019  heeft de school  een omvang van 8 groepen. Wij hebben besloten de begroting goed te keuren. 
De stukken liggen ter inzage bij de griffie. 

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

Extra ondergrondse containers voor PMD in 
Maarssen, Oud-Zuilen en Breukelen 
Vanaf volgende week worden er in Maarssen (Boomstede), Oud Zuilen (Van Tuyllplantsoen) en in Breukelen 
(Ameland, Amaliastraat, Arianestraat, Alexiastraat, Heycoplaan en Ottespoor) nieuwe ondergrondse containers 
voor PMD geplaatst. In totaal betreft dit 10 extra containers. Hiermee willen wij de service aan de inwoners verder 
verbeteren zodat op steeds meer plekken in de directe omgeving op ieder moment PMD kan worden weggebracht. 
Deze extra ondergrondse containers zijn nodig omdat de hoeveelheid PMD die apart wordt aangeboden verder 
stijgt en de huidige capaciteit niet voldoende is. Om bijplaatsingen, storingen en andere problemen te voorkomen 
worden de komende tijd ook elders in de gemeente extra ondergrondse containers geplaatst.  
 

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

Geslaagde proefpeiling bedrijveninvesteringszone 
(BIZ) Breukelen-Centrum 
Woensdagavond 25 april heeft de winkeliersvereniging Breukelen hun BIZ-plan gepresenteerd voor versterking 
van het centrum van Breukelen. Dit plan is het inhoudelijke startpunt om een ondernemersfonds in het gebied te 
vormen, mits er voldoende draagvlak is. Het fonds wordt gevormd voor en door alle ondernemers in het gebied; 
detailhandel, horeca en dienstverlening. Voor de uitvoering wordt een nieuwe BIZ-vereniging opgericht. 
 
Tijdens de avond bleek bij een proefpeiling dat een ruime meerderheid van de aanwezigen voor het plan is. Dit is 
een positief signaal voor de gemeente om het formele besluitvormingstraject te starten en voor te bereiden. Na de 
zomer zal het naar verwachting ter behandeling op de raadsagenda komen. Daarna volgt nog een officiële 
schriftelijke draagvlakmeting. 
 
Het BIZ-plan is gevormd door een initiatiefgroep, waarin vertegenwoordigers zitten van ondernemers uit het 
gebied. Ook de Rabobank en gemeente Stichtse Vecht zijn hierin vertegenwoordigd.  
 
Een ondernemersfonds dient als stimulans voor economische ontwikkeling in het centrum en is een praktisch 
instrument om de activiteiten samen op te pakken, te verbeteren en eerlijk te financieren. De gemeente faciliteert 
bij een ondernemersfonds de inning van de bijdragen via een extra heffing 
 

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

Bijeenkomstenkalender 
In de kalender hieronder kunt u lezen welke openbare bijeenkomsten gepland zijn in de komende weken. 
 
Ouderenbijeenkomst over babbeltrucs en inbraakpreventie 

• Wanneer: 2 mei, van 14:00 - 16:00 uur 
• Waar: Studio Idee, Ingang Straatweg of Driehovenlaan 2 te Loenen aan de Vecht 
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Inloopbijeenkomst Waterstede 
• Wanneer: 2 mei 16:00 - 18:00 
• Waar: Bij de speelplek in Waterstede Maarssen 

 
Adviescommissie bezwaarschriften 

• Wanneer: 2 mei, vanaf 19:30 uur 
• Waar: Grote zolder van Goudestein, maar u moet zich eerst aanmelden bij het gemeentekantoor, 

Endelhovenlaan 1 in Maarssen 
 
Tent in de wijk in Vreeland 

• Wanneer: 16 mei, van 17:00 - 20:00 uur 
• Waar: Vreeland, Grasveld Floraweg/Boterweg 

 
Tent in de wijk in Nigtevecht 

• Wanneer: 17 mei, van 17:00 - 20:00 uur 
• Waar: Nigtevecht, Garstenstraat 

 
Tent in de wijk in Oud-Zuilen 

• Wanneer 23 mei, van 17:00 - 20:00 
• Waar:  Ingang park Groenhoven in Oud-Zuilen 

 
Tent in de wijk in Tienhoven/Molenpolder 

• Wanneer: 24 mei, van 17:00 - 20:00 uur 
• Waar: bij de Veenkluit in Tienhoven 

 
Tent in de wijk in Maarssenbroek 

• Wanneer: 26 mei, van 10:00 - 12:30 uur 
• Waar: Voor Safari in Maarssenbroek 

 
Tent in de wijk in Maarssen-Dorp 

• Wanneer: 26 mei, van 13:30 - 16:00 uur 
• Waar: Harmonieplein in Maarssen-Dorp 

 
Tent in de wijk in Nieuwer Ter Aa 

• Wanneer: 30 mei, van 17:00 - 20:00 uur 
• Waar: Nieuwer Ter Aa, bij het dorpshuis 

 
Tent in de wijk in Nieuwersluis 

• Wanneer: 31 mei, van 17:00 - 20:00 uur 
• Waar: Stationsweg in Nieuwersluis, op kunstgrasveld bij speelplek 

 
Tent in de wijk in Kockengen 

• Wanneer: 2 juni, van 13:30 - 16:00 uur 
• Waar: Driestammenweg in Kockengen 

 
Tent in de wijk in Breukelen 

• Wanneer: 2 juni, van 10:00 - 12:30 uur 
• Waar: Kerkbrink in Breukelen 
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Inloopbijeenkomst over leefbaarheidsonderzoek Pauwenkamp 
• Wanneer: 7 juni, van 19:00 tot 20:30 uur 
• Niftarlake College, Pauwenkamp 151 in Maarssenbroek 

 
Inspiratiesessie: werken vanuit passie (nieuwe datum) 

• Wanneer: 18 juni, van 15:00 - 16:30 uur. 
• Waar: bedrijfsrestaurant van 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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