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Heb je een aankondiging, nieuwtje, verslag van een bijeenkomst of iets anders voor 

de volgende nieuwsbrief? Stuur je bijdrage uiterlijk donderdag 17 

januari naar nieuwsbriefutrechtwest@gmail.com  

 

 

Maatschappelijke opvang en beschermd 

wonen in Utrecht West 

Vanaf 2021 zijn de regiogemeenten mede verantwoordelijk voor maatschappelijke 

opvang (van daklozen) en beschermd wonen (MOBW). Nu is dit een taak van 

centrumgemeente Utrecht. In december 2017 hebben de 16 gemeenteraden de 

kaders voor deze verandering vastgesteld via de Regionale koers MOBW U16. Kern 

van de verandering is dat mensen in MOBW in de toekomst zoveel mogelijk lokaal, 

in de wijk worden gehuisvest en begeleid. Ook wordt veel meer ingezet op preventie. 

Regiogemeenten krijgen ook het budget overgeheveld. 

Gemeenten moet er voor zorgen dat inwoners in MOBW huisvesting en passende 

intensieve begeleiding krijgen. Verder is de inzet vanaf dag 1 gericht op activering en 

het hebben van een zinvolle dagbesteding. Gemeenten bereiden zich hierop 

individueel voor, waarbij het verkrijgen van lokaal draagvlak heel belangrijk is, om de 

maatschappelijk druk in de wijk te beperken. Maar voor veel zaken zijn wij als 

gemeenten te klein. Daarom werken we nadrukkelijk samen als Utrecht West 

gemeenten. Te denken valt aan het samen bekijken welke voorzieningen we in onze 

regio nodig hebben, samen optrekken bij de inkoop van deze voorzieningen, 
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afspraken maken met de aanbieders van zorg en de woningcorporaties en het 

verdelen van taken. 

 

 

 

Definitieve gunning Huishoudelijke Hulp 
 

De aanbesteding is afgerond wat ervoor heeft gezorgd dat 12 aanbieders definitief 

zijn gegund. Er zijn nieuwe aanbieders gegund, maar ook bestaande aanbieders zijn 

gebleven. 

 

Enkele opvallende veranderingen:  

- facturatie per maand i.p.v. CAK-periodes 

- tarief per minuut afgesproken om afronding verschillende en verrekeningen 

achteraf te voorkomen.  

- aanbieders sluiten een contract af voor alle 4 de gemeenten en hebben dus overal 

de mogelijkheid om te leveren, maar zijn NIET verplicht tot leveren.  

De lijst met aanbieders: 

Zorgsamen B.V., Zorggroep De Vechtstreek, Woonzorgcentrum Maria Dommer, 

Woon- en Zorgcentrum de Wulverhorst, Vierstroom Hulp Thuis B.V., Tzorg, 

Thuiszorg Matilda Nederland B.V., Thuisgenoten, Stichting Zorgondersteuning 

Midden-Nederland (met buurtdiensten als onderaannemer), PrivaZorg WMO Beheer 

B.V., ALLERZORG B.V., Alfa & Zorg B.V. 

 

 



 

 

 Transformatiefonds Jeugd 

In het Regeerakkoord is met gemeenten afgesproken dat er een gezamenlijk 

Transformatiefonds van 108 miljoen euro beschikbaar komt voor de vernieuwing 

van de jeugdhulp - ook wel de transformatie genoemd. Om aanspraak te maken 

op deze middelen stelde iedere jeugdzorgregio een transformatieplan op. De 

plannen moeten zoveel als mogelijk aansluiten op de actielijnen van het 

landelijke programma ‘Zorg voor de Jeugd’. 

  

Een commissie bestaande uit vertegenwoordigers van de VNG, de branches 

gespecialiseerde Zorg voor de Jeugd en de ministeries van VWS en JenV 

hebben alle 42 plannen beoordeeld en goedgekeurd. Voor het 

Transformatiefonds is in de periode 2018, 2019 en 2020 jaarlijks 36 miljoen euro 

beschikbaar.   

Voor Utrecht West gaat het om een totaalbedrag van 1,2 miljoen dat zal worden 

besteed aan de ambitie dat minder jeugdigen uit huis worden geplaatst en met 

minder verschillende instanties te maken krijgen. Het Transformatieprogramma 

Jeugd voor Utrecht West bestaat uit zes projecten, die gebaseerd zijn op de visie 

van de gezamenlijke Utrechtse regio’s en op landelijk en eigen onderzoek (‘van 

Bos naar Buurt’). Deze projecten zijn: Integrale Vroeghulp, Meer Hulp in Huis, 

Maatwerktafels, Taskforce Gezinsvormen, UW Academie en Regie vanaf Drie 

(procesregisseurs). Meer informatie volgt in januari! Heb je vragen, mail dan naar 

programmamanager Marije Schotpoort marije.schotpoort@stichtsevecht.nl. Zij 

begint op 14 januari aan haar opdracht. 
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