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Huishoudelijke Hulp Inkoop 2019   

 

 

 

 

 

 

De aanbesteding voor nieuwe contracten huishoudelijk hulp is in gang voor de 

gemeenten De Ronde Venen, Stichtse Vecht, Woerden 

en Oudewater. Momenteel vindt een uitvraag bij de huidige aanbieders van HH 

plaats en eind augustus zal de aanbesteding op Tenderned gepubliceerd worden. 

Het huidige contract loopt af op 31-12-2018. 

 

Er is een werkgroep geformeerd waarin collega' s vanuit alle 4 de gemeenten 

deelnemen. In deze werkgroep zijn collega' s met verschillende achtergronden terug 

te vinden. Op deze manier worden vraagstukken t.b.v. de inkoop vanuit alle kanten 

benaderd. We hopen daardoor in januari te kunnen starten met 1 contract voor de 



 

regio, met dezelfde prijs per aanbieder per gemeente en waarin de producten gelijk 

zijn gebleven aan de huidige producten. Doelstelling is om in het contract zoveel 

mogelijk praktische vragen helder te omschrijven, zodat er zo min mogelijk 

vraagtekens openblijven tijdens de uitvoering van het contract.  

 

Mochten er bij o.a. backoffice/ wijkteam/ consulenten e.o. nog vragen leven waarvan 

het handig is dit mee te nemen voor de aanbesteding, dan kunnen deze punten 

gestuurd worden naar monitoring@inkooputrechtwest.nl t.a.v. Renske Oudmaijer - 

van Riel  

 

  
  

 

 

Bericht jeugdvervoer 

 

In de nieuwsbrief van juni is een bericht geplaatst over het jeugdhulpvervoer. Omdat 

dit bericht vragen opriep hierbij een iets gewijzigde versie. 

 

De gemeenten De Ronde Venen, Oudewater, Stichtse Vecht en Woerden hebben 

voor hun inwoners taxivervoer ingekocht voor het leerlingenvervoer en voor het deel 

jeugdvervoer dat door de gemeente wordt georganiseerd. Vanaf 1 augustus 2018 

kan jeugd, die vanuit de gemeente georganiseerd jeugdvervoer krijgt, hiervan 

gebruik maken. Het jeugdvervoer dat is ingekocht bij de aanbieder blijft bij de 

aanbieder.  

 

De afspraak met de vervoerders is dat wanneer  jongeren vijf werkdagen van te 

voren worden aangemeld, zij vervoerd worden door één van twee taxibedrijven waar 

dit vervoer is ingekocht. De kosten komen voor rekening van het budget Jeugdwet.  
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Aanvraag transformatiefonds 

 

 

Om de vernieuwing van het jeugdhulpstelsel een extra impuls te geven, hebben 

VNG en Rijk een Transformatiefonds ‘Zorg voor de Jeugd’ opgericht. Er is van 2018 

tot en met 2020 jaarlijks € 36 miljoen aan transformatiebudget beschikbaar. Voor de 

regio Utrecht West is de komende 3 jaar (2018-2020) € 438.000 per jaar 

gereserveerd. Dit bedrag kan door de regio worden aangevraagd voor 1 oktober 

2018, mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. De aanvraag voor het 

transformatiefonds moet bijvoorbeeld aansluiten bij de landelijke doelen van het 

actieprogramma ‘Zorg voor de Jeugd’ en bij de lokale en regionale ontwikkelingen. 

Er zijn in de regio Utrecht West vanuit beleid en onderzoek volop ingrediënten 

beschikbaar om te komen tot een aanvraag om de gewenste transformatie te 

stimuleren. Om een keuze te maken wordt een regionaal kader opgesteld waar de 

projecten of het aanbod waar we budget voor aanvragen aan moeten voldoen. Voor 

vragen over het Transformatiefonds kun je richten tot Marije Schotpoort 

marije.schotpoort@stichtsevecht.nl  
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Fijne zomer! 

Vanwege de zomervakantie verschijnt de volgende nieuwsbrief pas weer op 28 

augustus. Heb je een bijdrage dan kun je die uiterlijk 23 augustus mailen 

aan nieuwsbriefutrechtwest@gmail.com.   

 

 

 

 

Nieuwsbrief gemist? 

  
Geen probleem! Je vindt alle nieuwsbrieven hier. Omdat de website van Inkoop & 

Monitoring Utrecht West openbaar is, zijn sommige artikelen aangepast of verwijderd. Voor 
de volledige teksten van een eerdere nieuwsbrief kun je een verzoek mailen aan 

nieuwsbriefutrechtwest@gmail.com  
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Wil je aanpassen hoe je deze mails ontvangt? 

You can update your preferences or unsubscribe from this list  
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