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Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten besluit:

gelet op de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Verordening voorzieningen 
maatschappelijke ondersteuning gemeente Houten:

gezien het Convenant Hulp bij het Huishouden;

vast te stellen het

WIJZIGINGSBESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 
GEMEENTE HOUTEN

Artikel I

De inleiding in het besluit wordt gewijzigd als volgt.

Bestaande tekst Nieuwe tekst

Het gemeentelijk besluit maatschappelijke 
ondersteuning is bedoeld om alle bedragen 
in op te nemen. Dit is van belang omdat 
bedragen tenminste één maal per jaar 
gewijzigd worden doordat zij trendmatig 
worden aangepast. Een Besluit wordt 
vastgesteld door burgemeester en 
wethouders. Opname in de verordening 
betekent dat de verordening jaarlijks 
vanwege trendmatige verhogingen door de 
Raad moet worden vastgesteld.

Het vaststellen van het gemeentelijk besluit 
maatschappelijke ondersteuning is een 
bevoegdheid van het college. Het besluit 
vormt een uitwerking van de Verordening 
voorzieningen maatschappelijke 
ondersteuning. In het besluit zijn alle 
bedragen behorende bij de voorzieningen 
opgenomen. 
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Artikel II

Het besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Houten wordt als volgt 
gewijzigd:

A. In artikel 1 lid 3 worden de tarieven voor hulp bij het huishouden zoals 
opgenomen in de tabel ‘tarieven HH’ verhoogd met de OVA index van 2,64% op 
grond van de bepaling in artikel 1 van het Convenant Hulp bij het Huishouden. 
Tevens is een nieuwe aanbieder opgenomen in de tabel. De in het Besluit 
opgenomen tarieventabel wordt vervangen door:

Tarieven Hulp bij het huishouden 2014

Zorgaanbieder HH1 HH2

Axxicom € 21,66 € 24,51

Careyn/Zuwe € 22,19 € 24,31

Privazorg € 22,19 € 24,31

RAZ € 22,19 € 24,83

Zorgspectrum € 22,19 € 24,83

Groot Gelre € 19,02 € 24,31

Versatility € 20,45 € 24,66

Buurtdiensten € 21,66 € 24,39

Betuwezorg € 21,25 € 23,32

Thuiszorg InHolland € 20,34 € 21,66

Zuiver Zorg € 20,08 € 23,22

T-Zorg € 21,87 € 23,47

Thuiszorg Hart voor 
Nederland € 21,09 € 22,81
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B. Na artikel 1 lid 3, onder b, wordt een nieuw artikel 1 lid 3, onder c, ingevoegd. 
Dit komt te luiden:

“De tarieven voor de Hulp bij het Huishouden worden jaarlijks verhoogd met de 
OVA index op grond van de bepaling in artikel 1 van het Convenant Hulp bij het 
Huishouden.”

C. Artikel 1 lid 3, onder c, wordt vernummerd naar artikel 1 lid 3, onder d. 

Artikel III

A. Het besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking in het elektronische 
gemeenteblad en werkt, voor zover het de tariefsverhoging betreft, terug tot en 
met 1 januari 2014.

Aldus besloten in de vergadering van het college d.d. 18 maart 2014.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris, de burgemeester

H.S. den Bieman W.M. de Jong
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