ge meente

Moerdijk

RAADSINFORMATIEBRIEF

1

I

OKT 2017

Nummer griffie

Zaaknummer
Documentnummer
Van
Aan
Onderwerp

: 769367

769595

: Colleqe van buroemeester en wethouders

de leden van de qemeenteraad
Meeriarenoersoectief Veilio Thuis West-Brabant
lehouder:

Schoneveld

lnleiding
I januari 2Q15 zijn in Nederland 26 Veilig Thuis organisaties operationeel. Deze organisaties
zijn ontstaan uit de samenvoeging van de voormalige Steunpunten Huiselijk Geweld (SHG) en de
Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK). Burgers en professionals kunnen bijVeilig Thuis
advies vragen of een melding doen als er zorgen zijn over 'mogelijk' huiselijk geweld en/of
Vanaf

kindermishandeling.
Om als gemeenten Veilig Thuis aan te kunnen sturen is medio 2016 een stuurgroep gevormd van
twee burgemeesters en vijf wethouders. De stuurgroep onderhoudt namens de 18 gemeenten het
contact met Veilig Thuis West-Brabant en volgt de ontwikkelingen op het terrein van Huiselijk geweld
en Kindermishandeling. De stuurgroep wordt ondersteund door een ambtelijke werkgroep waarin ook
een brede vertegenwoordiging is opgenomen van de verschillende domeinen en subregio's.

lnhoud
Huiselijk geweld is de meest voorkomende vorm van geweld in onze samenleving. De kans dat
mensen te maken krijgen met huiselijk geweld en/of kindermishandeling is groter dan bijandere
vormen van geweld. ln Nederland zijn jaarlijks meer dan 200.000 volwassenen slachtoffer van ernstig
huiselijk geweld en 1 19.000 kinderen slachtoffer van kindermishandeling.
Uit deze cijfers concludeert de stuurgroep dat nog veel huiselijk geweld en kindermishandeling niet in
beeld is en dat er, willen we als gemeenten het aantal slachtoffers terugdringen, nog veel werk verzet
moet worden. Vooral preventie van geweld in huiselijke kring vraagt onze aandacht. Daar waar echter
alsnog geweld gesignaleerd wordt, is het zaak dit zo snel mogelijk te stoppen en herhaling te
voorkomen.
Hiervoor hebben we een Veilig Thuis nodig dat bijdraagt aan de 'beweging naar voren' die we met de
decentralisaties als gemeenten voorstaan en waarvoor we de eerder genoemde uitgangspunten
hanteren: een laagdrempelig Veilig Thuis en geen wachtlijst.
Gelet op de financiële positie van Veilig Thuis en de ontwikkelingen die we zien op het terrein van
huiselijk geweld en kindermishandeling heeft de stuurgroep eind 2016 besloten een
meerjarenopdracht op te stellen. Voor Veilig Thuis West Brabant is in opdracht van de stuurgroep een
meerjarenperspectief opgesteld waar rekening gehouden wordt met de ontwikkelingen op het terrein
van huiselijk geweld en kindermishandeling en de financiële positie van Veilig Thuis. Uit de
gepresenteerde cijfers en prognoses blijkt dat de druk op Veilig Thuis de komende jaren verder zal
toenemen en dat het huidige budget ontoereikend is om alle aanvragen tijdig te kunnen verwerken en
wachtlijsten te voorkomen.
Het college stemt in met ophoging van het budget voor Veilig Thuis tot een bedrag van € 7,84 per
inwoner, voor de jaren 2O18 Um 2O21. Voor onze gemeente gaat het om een bijdrage van
€.289.633,20 voor 2018 en verder, in 2017 was dat € '194.074,44. Door middel van een
begrotingswijziging wordt bij de 1 " bestuursrapportag e 2018 het budget voor Veilig Thuis verhoogd
met € 95.558 tot de bijdrage van € 289.633, met dekking vanuit de stelpost sociaal domein.
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Aan de colleges van de 18 gemeenten
In de regio West-Brabant

Datum: 18 juli 2017
Onderwerp: Veilig Thuis West-Brabant, stand van zaken / meerjarenperspectief

Bijlagen: 3

Geacht college,
Vanaf 1 januari 2015 zijn in Nederland 26 Veilig Thuis organisaties operationeel. Deze organisaties zijn ontstaan
uit de samenvoeging van de voormalige Steunpunten Huiselijk Geweld (SHG) en de Advies- en Meldpunten
Kindermishandeling (AMK). Burgers en professionals kunnen bij Veilig Thuis advies vragen of een melding doen
als er zorgen zijn over ‘mogelijk’ huiselijk geweld.
In dit schrijven informeren we u over de meerjarenopdracht aan Veilig Thuis West-Brabant die we hebben
geformuleerd en over het meerjarenperspectief dat we als stuurgroep voor Veilig Thuis West-Brabant hebben
laten opstellen. Vervolgens gaan we in op het benodigde budget voor Veilig Thuis West-Brabant voor de periode
2018 t/m 2021 en ons voorstel ten aanzien van de gemeentelijke bijdrage voor Veilig Thuis vanaf het jaar 2018.
Achtergrond
Gemeenten zijn bij wet (Wmo) verantwoordelijk voor het functioneren van de Veilig Thuis organisaties en zijn met
het oog op efficiency ook bij wet verplicht bovenlokaal samen te werken. De 18 gemeenten in West-Brabant
hebben begin 2014 besloten samen te werken en hebben een bestuurlijk richtinggevend kader vastgesteld voor
het nieuw te ontwikkelen Veilig Thuis
Om als gemeenten Veilig Thuis aan te kunnen sturen is medio 2016 een stuurgroep gevormd van twee
burgemeesters en vijf wethouders. Op dit moment bestaat de stuurgroep uit de burgemeesters
Poppe-de Looff en Vonk-Vedder en de wethouders Bakker, Van Der Helm, Van Lunteren, Van Poppel en
Van Der Weegen. De samenstelling van de stuurgroep is zodanig dat kennis van de beleidsvelden Jeugd, Wmo
en Veiligheid binnen de stuurgroep aanwezig is en ook de verschillende subregio’s / districten binnen WestBrabant goed vertegenwoordigd zijn. Breda fungeert als centrumgemeente en is vanuit die rol in de stuurgroep
vertegenwoordigd. Als stuurgroep onderhouden we namens de 18 gemeenten het contact met Veilig Thuis WestBrabant en volgen we de ontwikkelingen op het terrein van Huiselijk geweld en Kindermishandeling.
Primaire overwegingen voor functioneren Veilig Thuis West-Brabant
Huiselijk geweld is de meest voorkomende vorm van geweld in onze samenleving. De kans dat mensen te maken
krijgen met huiselijk geweld en/of kindermishandeling is groter dan bij andere vormen van geweld. In Nederland
zijn jaarlijks meer dan 200.000 volwassenen slachtoffer van ernstig huiselijk geweld en 119.000 kinderen
slachtoffer van kindermishandeling.
Uit deze cijfers concluderen we dat nog veel huiselijk geweld en kindermishandeling niet in beeld is en dat er,
willen we het aantal slachtoffers terugdringen, nog veel werk verzet moet worden. Vooral preventie van geweld in
huiselijke kring vraagt onze aandacht. Daar waar we echter alsnog geweld signaleren, is het zaak dit zo snel
mogelijk te stoppen en herhaling te voorkomen.
Hiervoor hebben we een Veilig Thuis nodig dat bijdraagt aan de ‘beweging naar voren’ die we met de
decentralisaties als gemeenten voorstaan.
We hanteren voor Veilig Thuis West-Brabant de volgende uitgangspunten:

Ons Veilig Thuis is laagdrempelig waardoor burgers en professionals tijdig een beroep kunnen doen op Veilig
Thuis, zodat escalatie achter de voordeur voorkomen wordt.

Ons Veilig Thuis heeft geen wachtlijst; bij vermoedens van onveiligheid in huiselijke kring kan het niet zo zijn
dat er niet direct ingezet wordt om na te gaan wat er aan de hand is en de veiligheid te borgen.

Meerjarenperspectief en opdracht aan Veilig Thuis West-Brabant
Eind 2016 gaf Veilig Thuis West-Brabant aan dat de werkdruk zodanig hoog was, dat wachtlijsten ontstonden en
zonder aanvullende capaciteit het ‘zicht op veiligheid’ in gevaar zou komen. We hebben als stuurgroep besloten
eenmalig extra middelen te beschikken aan Veilig Thuis zodat er eind 2016 en in het jaar 2017 extra capaciteit
ingezet kan worden. Centrumgemeente Breda beschikte nog over restantmiddelen die hiervoor ingezet konden

worden. Gelet op de financiële positie van Veilig Thuis en de ontwikkelingen die we zien op het terrein van
huiselijk geweld en kindermishandeling hebben we eind 2016 tevens besloten een meerjarenopdracht (bijlage 1)
op te stellen en Veilig Thuis West-Brabant te vragen een meerjarenperspectief op te stellen aan de hand van:
de wettelijk vastgestelde taken en verantwoordelijkheden van Veilig Thuis
het toetsingskader van de inspecties Jeugdzorg en Gezondheidszorg
het door de regiogemeenten vastgestelde bestuurlijke kader 2017 voor Veilig Thuis West-Brabant en het
daarop gebaseerde en door gemeenten goedgekeurde uitvoeringsprogramma 2017 van Veilig Thuis WestBrabant.
Daarnaast is aan Veilig Thuis West-Brabant gevraagd om bij het doorrekenen ook actuele ontwikkelingen in de
prognoses mee te nemen; specifiek is gevraagd naar de consequenties van:
de doorontwikkeling van de transformatie in het sociaal domein (de ‘beweging naar voren’)
de aanscherping van de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
extra aandacht voor verwaarlozing en mishandeling van ouderen
de doorontwikkeling van multidisciplinaire aanpak van ernstig en langdurig geweld en ernstig seksueel
geweld (MDA++, inclusief aanpak conform de Centra Seksueel Geweld) en
Het meerjarenperspectief voor Veilig Thuis is gepresenteerd aan de burgemeesters en verantwoordelijk
wethouders van de districten Baronie en de Markiezaten op respectievelijk 10 en 12 juli 2017. In bijlage 2 wordt
nader ingegaan op de presentatie en vragen die tijdens de beide bijeenkomsten zijn gesteld.
Het gepresenteerde meerjarenperspectief is conform onze vraag door Q-Consult zorg (adviesbureau) in beeld
gebracht en heeft een reële prognose opgeleverd van de werkzaamheden, ontwikkelingen en benodigde
middelen voor Veilig Thuis West-Brabant in de komende jaren 2018-2021. Q-consult beschikt over de cijfers van
20 van de 26 Veilig Thuis organisaties waardoor ook een reële benchmark kon worden toegepast.
Bij de prognose voor de komende jaren 2018 t/m 2021, is rekening gehouden met de te verwachten aantallen
meldingen en adviesvragen in West-Brabant, met loon- en prijsontwikkeling en met de belangrijkste inhoudelijke
ontwikkelingen, zoals de aanscherping van de Wet meldcode, de extra aandacht die van Veilig Thuis gevraagd
wordt voor de aanpak van ouderenmishandeling en van seksueel misbruik

Benodigd budget voor Veilig Thuis West-Brabant periode 2018 t/m 2021
Uit de gepresenteerde cijfers en prognoses blijkt dat de druk op Veilig Thuis de komende jaren verder zal
toenemen en dat het huidige budget ontoereikend is om alle aanvragen tijdig te kunnen verwerken en wachtlijsten
te voorkomen. Op dit moment heeft Veilig Thuis een negatieve reserve die dit jaar verder zal oplopen omdat de
instroom van adviesvragen en meldingen nu al zichtbaar hoger is dan ingeschat. Veilig Thuis is genoodzaakt
meer capaciteit aan te trekken om de huidige werkzaamheden conform onze primaire uitgangspunten uit te
kunnen voeren. Het budget dat Veilig Thuis nodig heeft loopt in de jaren 2018 tot en met 2021 op van afgerond
6,4 miljoen in 2018 tot bijna 7 miljoen euro in 2021.
Gezien de huidige financiële positie van Veilig Thuis stellen we voor het budget voor Veilig Thuis per 2018 te
verhogen naar het niveau dat voor 2021 is berekend. Hiermee wordt de financiële basis voor het goed
functioneren van Veilig Thuis West-Brabant verstevigd, kan Veilig Thuis de negatieve reserve die in 2017 verder
oploopt al in het jaar 2018 ombuigen in een positief resultaat en kunnen fluctuaties in de workload vanaf 2018
worden opgevangen. Op basis van de gegevens waar we nu over beschikken en de prognoses houdt Veilig Thuis
in het jaar 2021 nog voldoende ruimte over om in te spelen op fluctuaties. De subsidie aan Veilig Thuis wordt
jaarlijks op basis van de jaarrekening definitief vastgesteld. Mocht er een te hoog positief resultaat zijn in enig jaar
dan kan subsidie teruggevorderd worden.
We stellen voor om nu in één keer een forse verhoging van de bijdrage te vragen, waarna de bedragen de
komende 4 jaar gelijk zullen blijven, als de prognoses niet bijgesteld hoeven te worden. Het gaat om een
verhoging van de gemeentelijke bijdrage van afgerond 1,8 miljoen ten opzichte van het jaar 2017. De huidige
jaarlijkse bijdrage per inwoner van € 5,28 wordt dan voor de periode 2018 t/m 2021 jaarlijks € 7,84 per inwoner.
Voor de berekening van de gemeentelijke bijdrage is uitgegaan van gelijkblijvende bijdrage vanuit de
decentralisatie uitkering die Breda als centrumgemeente van het rijk ontvangt ad € 1.490.000,=. In bijlage 3 wordt
een overzicht gegeven van de gevraagde gemeentelijke bijdrage; daarin is ook te vinden hoe het benodigde
budget vanaf 2018 oploopt naar 2021.

Aanscherping meldcode
We houden vooralsnog geen rekening met de financiële consequenties die gepaard gaan met de aanscherping
van de meldcode die met ingang van 2019 van kracht wordt. Deze consequenties zijn wel in beeld gebracht,
maar de verwachting is dat het rijk hiervoor middelen beschikbaar stelt. Het gaat om een budget in 2019 van
€ 622.392,=, in 2020 van € 987.790,= en in 2021 van € 1.007.545,=.

Wij stellen u voor:
1.
2.
3.
4.

Kennis te nemen van bijgevoegde notitie ‘Meerjarenopdracht aan Veilig Thuis West-Brabant (2018 t/m
2021)’.
In te stemmen met ophoging van het budget voor Veilig Thuis West-Brabant vanaf het jaar 2018 op het
niveau dat voor het jaar 2021 nodig is, zijnde een budget van € 6.971.048,=.
In uw begroting 2018 rekening te houden met de gemeentelijke bijdrage ad € 7,84 per inwoner die nodig is
voor de komende jaren 2018 t/m 2021.
Kennis te nemen van het budget dat vanaf 2019 en volgende jaren nodig is voor uitvoering aangescherpte
meldcode in afwachting van besluitvorming van het rijk over extra middelen.

Nadere persoonlijke toelichting
Mogelijk hebt u nog vragen of wilt u dieper ingaan op dit onderwerp. De stuurgroep is van harte bereid een
gesprek met u te hebben als daar behoefte aan is. De wethouders van der Weegen en van Lunteren zijn hiervoor
beschikbaar en hebben hun agenda vrijgemaakt op de volgende tijdstippen:

Wethouder van Lunteren: 24 augustus van 12.00 tot 17.30 uur en 30 augustus van 9.30 tot 12.00 uur;

Wethouder van der Weegen: 31 augustus van 14.00 tot 17.00 uur en 8 september van 10.00 tot 12.00 uur.
Wij kunnen ons voorstellen dat u uw gemeenteraad goed wilt informeren over de ontwikkelingen op het terrein
van huiselijk geweld en kindermishandeling en over de resultaten van het meerjarenperspectief voor Veilig Thuis.
De bestuurder van Veilig Thuis en de onderzoeker van Q-Consult Zorg bieden aan dit samen met de ambtelijke
werkgroep te verzorgen.
Mocht u nog vragen hebben dan vernemen we dat graag. U kunt hiervoor contact opnemen met
Renske Nuijten renske.nuijten@moerdijk.nl , Madelon van Vliet m.vanvliet@gemeente-steenbergen.nl ,
Gineke Kuin, rct.kuin@breda.nl of Herman van Wietmarschen hhj.van.wietmarschen@breda.nl .

Met vriendelijke groet,
Mede namens de leden van de stuurgroep voor Veilig Thuis West-Brabant,

Leny Poppe-De Looff,
Burgemeester van de gemeente Zundert,
voorzitter van de stuurgroep voor veilig Thuis

BIJLAGE 1
MEERJARENOPDRACHT AAN VEILIG THUIS WEST-BRABANT (2018-2021)

1. Inleiding
In de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 is opgenomen dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor de
inrichting van een “Advies- en Meldpunt Kindermishandeling en Huiselijk geweld (AMHK)”.
Deze organisaties zijn regionaal opgezet, onder de naam Veilig Thuis. (in deze organisaties gingen de
voormalige meldpunten kindermishandeling en steunpunten huiselijk geweld op).
De 18 gemeenten in West-Brabant hebben samen verantwoordelijkheid genomen voor Veilig Thuis WestBrabant. Hiertoe hebben zij per 1 januari 2015 een dienstverleningsovereenkomst gesloten, met de gemeente
Breda als centrumgemeente en opdrachtnemer. Deze overeenkomst is onlangs tot eind 2017 verlengd, in
afwachting van een nieuw juridisch kader.
De samenwerking van de regiogemeenten rond Veilig Thuis West-Brabant (VTWB) bevindt zich op het snijvlak
van maatschappelijke ondersteuning, veiligheid en jeugd. Gevolg is dat er vanuit alle 18 gemeenten veel
verschillende portefeuillehouders, beleidsambtenaren en uitvoerende medewerkers betrokken zijn. In de loop van
2016 is in West-Brabant ingezet op het verbeteren van communicatielijnen en aansturing en is een “Stuurgroep
voor VTWB” opgericht (2 burgemeesters en 5 wethouders) en een ambtelijke “regionale werkgroep VTWB”.
Tot nu toe werd de opdracht aan VTWB door de 18 gemeenten (op voorstel van de gemeente Breda) per
kalenderjaar geformuleerd en werd de subsidie ook per kalenderjaar begroot en beschikbaar gesteld. Eind 2016
gaf de regionale stuurgroep opdracht tot het uitwerken van een “meerjarenperspectief” voor VTWB voor de
periode 2018-2021. Doel hiervan is om de werkzaamheden van VTWB voor meerdere jaren in beeld te brengen,
inclusief te verwachten ontwikkelingen, zodat voor de uitvoering van deze werkzaamheden een reële financiële
basis gelegd kan worden.

2.

Missie en taken van VTWB

De inhoudelijke missie en visie van VTWB is als volgt geformuleerd:
“het stoppen en voorkomen van huiselijk geweld en kindermishandeling en het duurzaam borgen van de
veiligheid van alle betrokkenen”.
Deze missie van VTWB is gebaseerd op de “kernwaarden”:

slagvaardig: korte lijnen, mandaat, regie, resultaatgericht

systeemgericht: alle betrokkenen, leefgebieden, relaties, inzet van eigen kracht

deskundig: expertise , bij analyse, bij taxatie en bij inzet en advies

transparant: in afspraken en informatie aan en over alle betrokkenen

Taken van VTWB
Het werkterrein van VTWB betreft vaak geweld of verwaarlozing van kinderen, maar is veel breder en kan ook
gaan om: ouderenmishandeling, vechtscheidingen, eer gerelateerd geweld, gedwongen huwelijken, seksueel
geweld. Daarom wordt naast “kindermishandeling” en “huiselijk geweld” ook de term GIA, geweld in
afhankelijkheidsrelaties, gebruikt.
In de wet (WMO, hoofdstuk 4) worden de volgende taken voor een “advies- en meldpunt huiselijk geweld en
kindermishandeling” (lees: Veilig Thuis) genoemd:

fungeren als meldpunt

het doen van (eigen) onderzoek, of

het vragen om onderzoek bij Raad voor de Kinderbescherming

het beoordelen van signalen en meldingen

het doorgeleiden naar passende hulp of interventie
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het geven van advies en
het informeren van melder en betrokkenen

In West-Brabant hebben de 18 gemeenten een gezamenlijke opdracht aan VTWB geformuleerd : het “bestuurlijk
richtinggevend kader VTWB 2017”. Daarin worden naast de wettelijke taken ook genoemd:

het fungeren als regionaal expertisecentrum

het verzorgen van voorlichting en training

het verzorgen van keten- en procesregie (scenarioteam seksueel geweld, HGO)

het verzorgen van casusregie bij complexe huiselijk geweld zaken (zoals huisverboden, eerwraak,
ouderenmishandeling, ernstig structureel geweld)

fungeren als toegang tot vrouwenopvang
Uit het toetsingskader Veilig Thuis (stap 1 in 2015 en stap 2 in 2017) waarmee de Inspecties Jeugdzorg en
Gezondheidszorg de Veilig Thuisorganisaties hebben beoordeeld, zijn de volgende (aanvullende of nader
uitgewerkte) taken of criteria voor VTWB af te leiden:

Crisisinterventie uitvoeren of deelnemen aan een interventieteam

Beoordelen van meldingen (triage) moet binnen 5 dagen

Afronden van onderzoek moet binnen 10 weken

Eén registratiesysteem hanteren

Beschikt over een actueel beeld van veiligheid van alle leden van een systeem, gebruikt een standaardrisicotaxatiesysteem en beoordeelt in multidisciplinair verband

Gebruikt richtlijnen en procedures en heeft de samenwerkingsafspraken met ketenpartners vastgelegd

Afspraken met gemeenten over overdracht van zaken aan lokale veld zijn vastgelegd

Monitort meldingen die aan het lokale veld worden overgedragen

Actuele ontwikkelingen die aandacht en inzet (gaan) vragen van VTWB:
Onder invloed van maatschappelijke en bestuurlijke vragen en signalen, zien we toenemende druk op de inzet
van Veilig Thuis, inzake:

Doorontwikkeling van “transformatie”- principes

Kennis over en toepassing van de meldcode door verschillende beroepsgroepen, inclusief de
voorgenomen aanscherping van de meldcode en de nieuwe registratiefunctie bij Veilig Thuis

Het voorkomen en aanpakken van mishandeling en verwaarlozing van ouderen (waaronder ook
begrepen “ontspoorde mantelzorg”)

De (multidisciplinaire) aanpak van ernstig seksueel geweld en

Het opzetten, inrichten en borgen van crisisbereikbaarheid en –interventie buiten kantooruren
(afgestemd met maatschappelijk werk, jeugdzorg, ggz en politie)

3.

De opdracht van de regio West-Brabant aan Veilig Thuis West-Brabant

Op basis van deze opsomming van taken, de eisen die de inspectie stelt, en de ontwikkelingen in de komende
jaren, komen we tot de beschrijving van “de opdracht” van de 18 regiogemeenten aan VTWB, waarbij we de
belangrijkste elementen uit de missie als indeling hanteren.

A.

Het voorkomen van geweld,

Maatschappelijk resultaat
Het resultaat moet zijn dat burgers zich veilig kunnen voelen in hun dagelijkse leefomgeving.
Idealiter kunnen burgers prima zelf constateren of zij zelf en hun huisgenoten veilig zijn en dat zij, als er
aanwijzingen zijn dat dat niet of niet meer het geval is of dreigt te zijn, deze gevoelens of signalen bespreekbaar
maken en de situatie vroegtijdig ombuigen.
Hiervoor moeten mensen zelfredzaam en alert zijn, gevoelig voor signalen bij zichzelf en hun huisgenoten, in
staat en bereid om hierover het gesprek aan te gaan en open staan voor veranderingen in hun gedrag. Het helpt
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ook wanneer er een netwerk van familieleden, buren en kennissen is, die aan deze eigenschappen voldoen. Als
het niet meer lukt om een onveilige situatie in “eigen kring” te bezweren, dan moet je (professionele) hulp willen
en kunnen inschakelen.
Van die professionals in het sociaal domein mag je verwachten dat ze getraind zijn in het oppikken van signalen
van mishandeling of verwaarlozing, dat ze op de hoogte zijn van de stappen van hun Meldcode, in staat om die
goed uit te voeren (en niet handelingsverlegen zijn) en dat ze de weg weten naar andere maatschappelijke
organisaties en/of veilig Thuis. Hoe eerder in een huishouden signalen bespreekbaar gemaakt kunnen worden,
hoe groter de kans dat nog met relatief eenvoudige hulp kan worden voorkomen dat de situatie escaleert.
Het aanleren, versterken en benutten van zelfredzaamheid, zelfbewustzijn, assertiviteit en weerbaarheid
(bijvoorbeeld tegen grensoverschrijdend gedrag van anderen) is een algemene opgave voor iedereen en het
kunnen ondersteunen hoort tot de opdrachten van iedere professional die in het sociaal domein werkzaam is
(maatschappelijk werkers, huisartsen, wijkverpleegkundigen, leraren, CJG-ers, JGZ, enz.).
Rol en taken van VTWB
Veilig Thuis moet, vanuit haar rol als “expertisecentrum” bijdragen aan:

Onderzoek naar risicofactoren en de relatie met specifieke vormen van geweld en verwaarlozing

Het aanleveren van informatie en cijfers (regionaal, lokaal, specifieke kenmerken) die bij onderzoek,
analyse en advisering gebruikt kunnen worden:
* aard en omvang van de adviesvragen en meldingen,
* aard en omvang van de interventies en vervolgacties
* monitoren van casussen (coördinatie, doorlooptijd) en meten van het effect van interventies en
vervolgacties

Het signaleren van trends en ontwikkelingen (door gegevensvergelijking over meerdere jaren) en
afwijkingen van gemiddelden (door benchmark met andere VT-regio’s en gemeenten)

Voorlichting aan en training van professionals, met bijzondere aandacht voor het herkennen van
signalen en het hanteren van de meldcode door diverse beroepsgroepen ( en dan met name de stap “de
signalen met de betrokkenen bespreken”!). Basis voor de afstemming tussen VTWB en lokale
professionals is uitgewerkt in de notitie “Richtlijnen zicht op veiligheid”, die momenteel in alle
regiogemeenten in West-Brabant worden vastgesteld en in de praktijk toegepast.

Algemene voorlichting (nieuwsbrieven, website, persberichten, mailingen, bijeenkomsten) en
themagerichte of doelgroepgerichte verdieping, “maatwerk-informatie” . Het verlagen van de drempel
om contact met VTWB op te nemen hoort hier ook bij (denk aan het aanstellen van vaste
“aanspreekpunten” voor specifieke beroepsgroepen en partnerorganisaties).

B.

Het stoppen van geweld

Maatschappelijk resultaat
Het maatschappelijk resultaat van het op de goede manier omgaan met signalen, meldingen en vragen, is dat in
(dreigende) onveilige situaties snel en adequaat wordt gereageerd: met advies, direct veilig stellen en het werken
aan stabiele veiligheid en herstellen van schade. Hoe eerder een juiste actie wordt ingezet, hoe kleiner de kans
op escalatie van het geweld.
Rol en taken van VTWB
Adviesfunctie:
Vanuit de rol als expertisecentrum, moet VTWB 24/7 bereikbaar en toegankelijk zijn voor burgers en
professionals die vragen hebben over signalen van onveiligheid. Een adviesvraag kan overgaan in een melding,
en dan gaat ook de verantwoordelijkheid voor de casus over naar VT.
Zonder de administratie van adviesaanvragen te verzwaren, verwachten wij dat VTWB kan aangeven in welke
gemeente meer of minder adviesvragen worden gesteld, welke beroepsgroepen vaker/minder vaak contact
opnemen, op welke inhoudelijke of procesmatige thema’s meer of minder vragen binnen komen. Hiermee kunnen
voorlichting en training gerichter worden ingezet.
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Meldpuntfunctie:
VTWB moet 24/7 bereikbaar en toegankelijk zijn als meldpunt voor alle vormen van geweld in
afhankelijkheidsrelaties.
De meldingen moeten conform het handelingsprotocol worden opgenomen en geregistreerd en qua voortgang
worden gemonitord.
De verantwoordelijkheid voor “zicht op veiligheid” ligt vanaf het moment van ontvangst van de melding bij VTWB.
Indien de directe veiligheid in het geding is, volgt onmiddellijke interventie. In dat kader kan VTWB zaken
doorgeleiden naar de politie of de Raad vd Kinderbescherming en fungeert VTWB ook als toegang tot
“vrouwenopvang” (voor mannen zijn geen lokale of regionale opvangmogelijkheden, maar wel enkele landelijke
centra waar via VTWB een beroep op kan worden gedaan) .Pas wanneer de directe veiligheid is gewaarborgd,
kan risico gestuurde zorg en herstel van schade in gang worden gezet.
Van iedere melding moet binnen 5 dagen zijn beoordeeld welke vervolgactie nodig is (met behulp van het
voorgeschreven triage-instrument). Zowel de melder als de betrokkenen worden over de vervolgacties
geïnformeerd. Afhankelijk van de situatie wordt de verantwoordelijkheid voor de veiligheid daarna overgedragen
aan de betrokken gezinsleden/personen, of aan een lokale professional, of VTWB houdt zelf de
verantwoordelijkheid.
Zie voor een uitgebreidere toelichting het “Handelingsprotocol Veilig Thuis” en de notitie “Richtlijnen zicht op
veiligheid”.

C.

Het duurzaam borgen van de veiligheid van alle betrokkenen

Maatschappelijk resultaat
Burgers voelen zich veilig in hun leefomgeving, eventuele schade van eerdere onveiligheid is hersteld en men is
in staat om snel en adequaat te reageren op nieuwe signalen van (dreigende) onveiligheid.
Rol en taken van VTWB
Het werken aan veiligheid moet door VTWB gefaseerd en met netwerkpartners worden uitgevoerd:
* eerst elkaar consulteren en adviseren als algemene basis
* veilig stellen als directe veiligheid in het geding is (met een veiligheidsplan)
* daarna zorg en ondersteuning gericht op stabiele veiligheid (met een hulpverleningsplan)
* en werken aan herstel van schade (met een herstelplan)
Indien VTWB na triage oordeelt dat er geen zorgen over de veiligheid zijn, moet de melding in de administratie
afgesloten worden en moeten melder en betrokkenen daarover geïnformeerd zijn.
In gevallen waarin er wel (lichte) zorgen zijn over de veiligheid, kan VTWB beoordelen dat deze zorgen
voldoende door het cliëntsysteem zelf kunnen worden opgepakt. VTWB moet checken dat het cliëntsysteem
bereid is hierbij eventueel hulp te vragen en te accepteren.

VTWB informeert cliënt én melder over de melding en de bevindingen.

VTWB adviseert de cliënt over de te nemen vervolgstappen en noemt de organisatie of professional met
wie contact opgenomen kan worden voor hulp en ondersteuning, en

VTWB adviseert melder en cliënt om, wanneer er opnieuw zorgen zijn over de veiligheid, opnieuw bij
VTWB te melden.
Wanneer er wel (lichte) zorgen zijn over de veiligheid en VTWB oordeelt dat de cliënt deze niet of onvoldoende
zelf kan oppakken, kan VTWB de verantwoordelijkheid voor vervolgacties direct na triage overdragen aan een
lokale professional.
Melder én cliënt worden (telefonisch of digitaal) over de melding en de bevindingen van VTWB geïnformeerd en
over de overdracht aan een lokale professional.
De professional ondersteunt vervolgens de cliënt bij de opzet en uitvoering van een veiligheids- , hulpverleningsen herstelplan en is vanaf de overdracht verantwoordelijk voor het “zicht op veiligheid”. VTWB biedt de lokale
professional ondersteuning wanneer dat gewenst is.
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In principe eindigt bij overdracht de bemoeienis en verantwoordelijkheid van VTWB, tenzij met de lokale
professional is afgesproken dat VTWB de voortgang monitort.
Een uitgebreidere beschrijving van de afspraken en voorwaarden bij overdracht van zaken tussen VTWB en
lokale professionals is opgenomen in de notitie “Richtlijnen zicht op veiligheid”.
De verantwoordelijkheid voor een casus blijft bij VTWB als de triage tot een van de volgende conclusies leidt:

de gemelde situatie vraagt om directe interventie

er is sprake van structurele ernstige onveiligheid

er is onvoldoende info om te oordelen over een passend vervolgtraject

er is aan de melder anonimiteit bij het cliëntsysteem toegezegd

VTWB heeft besloten de Raad voor de Kinderbescherming om onderzoek te vragen
In deze gevallen kunnen de volgende acties door VTWB worden ingezet:
Onderzoek:
VTWB moet de functie onderzoek inzetten wanneer:

De veiligheid van leden van een cliëntsysteem wordt bedreigd, én

Onvoldoende zeker is of er sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling, of

Onvoldoende info beschikbaar is om een passend vervolgtraject te bepalen, of

Er aanwijzingen zijn dat (leden van) het cliëntsysteem niet bereid is om noodzakelijke hulp te
accepteren
VTWB voert in het kader van onderzoek gesprekken met alle betrokkenen, verzamelt informatie ook bij andere
betrokken ketenpartners, betrokken kinderen worden zoveel mogelijk gezien en gesproken (in ieder geval als ze
ouder dan 6 jaar zijn), VTWB betrekt het professionele en het informele netwerk rond het cliëntsysteem om de
benodigde stappen te borgen, en monitort deze stappen.
Het onderzoek moet binnen 10 weken zijn afgerond.
Casusregie :
VTWB moet “casusregie” inzetten bij risicovolle of complexe situaties of wanneer specifieke vormen van geweld
aan de orde zijn (denk aan ouderenmishandeling, eer gerelateerd geweld). Als er sprake is van een combinatie
van risicovolle situatie én zorg mijdend gedrag van het cliëntsysteem, kan het interventieteam worden ingezet.
(VTWB coördineert dit multidisciplinair en regionaal inzetbaar team en is een van de deelnemers).
Casusregie is gericht op het in beeld brengen van oorzaken van geweld, de meest passende hulp en de
organisatie die daarbij kan worden ingezet.
Gedurende de periode van casusregie is de medewerker van VTWB contactpersoon voor het cliëntsysteem én
voor alle betrokken ketenpartners. Die worden allemaal hierover geïnformeerd.
Agenderen in Huiselijk Geweld Overleg (HGO) of Scenarioteam seksueel geweld (STSG):
Wanneer de gemelde signalen wijzen op complexe problematiek of ernstig seksueel geweld, agendeert VTWB de
casus in het Huiselijk geweld Overleg (HGO) of het ScenarioTeam Seksueel Geweld (STSG) in een van beide
Veiligheidshuizen in de regio (Breda of Bergen op Zoom).
VTWB informeert betrokkenen (melder en cliëntsysteem en eventueel al betrokken lokale professionals) hierover
en coördineert het overleg HGO of STSG.
Daar wordt door ketenpartners (VTWB, politie, OM, MEE, AMW, GGZ e.a.) gezamenlijk besproken wie de regie
neemt en contact opneemt met de betrokkenen om te bepalen wat er nodig is op het gebied van veiligheid, hulp
en ondersteuning. Vanuit deze scenario-overleggen kan ook besloten worden een casus een gevolg te geven in
de strafketen.
VTWB draagt bij aan verdere ontwikkeling van de samenwerking met de strafketen en de veiligheidshuizen
(inclusief doorontwikkelen van informatie-knooppunten). Dit geldt ook voor het uitwerken van regiobrede
afspraken over escaleren bij crisissituaties (naar gemeenten, naar portefeuillehouders en naar burgemeesters) .
Overdracht:
In alle gevallen waar de verantwoordelijkheid voor de casus na triage bij VTWB is gebleven moet deze, zodra dat
mogelijk is, overgedragen worden aan een lokale professional.
Deze overdracht moet altijd “warm”: dat wil zeggen dat VTWB in samenspraak met het cliëntsysteem en de
betrokken professional de zorgen en aandachtspunten bespreekt. VTWB monitort de voortgang wanneer daarom
wordt gevraagd. VTWB moet alle gemaakte afspraken vastleggen en schriftelijk communiceren met cliënt en
professional.
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D.

Inspelen op ontwikkelingen

Doorontwikkeling “transformatie “ in het sociaal domein
Belangrijke elementen in de doorontwikkeling van de “transformatie” zijn de gewenste verschuiving van inzet naar
het “voorliggend veld” (eerder signaleren en hulp bieden, zodat escalatie en zware hulpverlening minder vaak
nodig zijn) en inzetten op “praten met de burger” in plaats van “praten over..”.
Zoals bij de onlangs gepresenteerde notitie “Richtlijnen zicht op veiligheid” wel blijkt, is er nog heel wat
investering in kennis en deskundigheid van de professionals (en vrijwilligers!) in het lokale veld nodig, om te
borgen dat het op- en afschalen van onveilige situaties in huishoudens in de praktijk goed loopt.
Kennis van de organisatie en werkwijze van VTWB, het afsprakenkader, vroeg signalering en het toepassen van
de Meldcode (en dan vooral het in gesprek gaan met betrokkenen bij signalen van onveiligheid). Allemaal
elementen waarbij vanuit het sociaal domein een beroep op inzet van de expertise van VTWB gedaan zal worden
(in de vorm van voorlichting, training, het organiseren van korte lijnen en lokale aanspreekpunten).
Dat geldt zeker ook voor het “praten met..” in plaats van “praten over..”: signalen met betrokkenen bespreekbaar
maken was al voorgeschreven in de wet en de Meldcode (wat niet wegneemt dat het moeilijk kan zijn en geduld
en tijd kan vragen). Het bedenken van een plan voor veiligheid, hulp en herstel van schade met betrokkenen en
hun inbreng in de uitvoering ervan borgen, vraagt van betrokken professionals ook intensiever contact dan
voorheen. Dit geldt ook voor overleg van VTWB met samenwerkingspartners over casuïstiek, zoals het Huiselijk
Geweld Overleg (HGO) dat in onze regio in beide Veiligheidshuizen wordt gehouden. Een ontwikkeling waarbij
eerder met direct betrokkenen in gesprek gegaan wordt, zal extra inzet vragen van VTWB en van de andere
netwerkpartners, terwijl de huidige inzet van de deelnemende partners nu al onder druk staat.
Aanscherpen van de Meldcode
De gevraagde aandacht voor het toepassen van de Meldcode door lokale professionals is hierboven al genoemd
bij de “doorontwikkeling van de transformatie in het sociaal domein”.
De voorgenomen aanscherping van de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling zal
aanzienlijke gevolgen hebben voor de benodigde personele inzet bij VTWB.
De aanscherping vraagt dat diverse beroepsgroepen een “veldnorm” ontwikkelen en vastleggen (wanneer nog
zelf in actie komen en wanneer overlaten aan VTWB). De verwachting is dat een beroep op VTWB gedaan zal
worden voor hulp en advies bij het uitwerken van deze veldnormen, en de gevolgen daarvan voor de
werkafspraken.
Daarnaast vraagt de aanscherping van de meldcode dat de betrokken professionals onveilige situaties bij VTWB
melden, ook als ze besluiten zelf in actie te komen. Van VTWB wordt dan verwacht dat ze ook deze meldingen
registreren, zodat een vollediger beeld ontstaat van de on-/-veiligheid in de regio-/-gemeenten. Deze nieuwe taak
heet in de landelijke voorstellen de “radarfunctie” van Veilig Thuis.
Mishandeling en verwaarlozing van ouderen
Bij de start van VTWB lag het accent van de aandacht met name op kindermishandeling en huiselijk geweld.
Inmiddels is het thema “ouderenmishandeling” (inclusief uitbuiting, verwaarlozing) hoog op de prioriteitenlijst
gekomen. Naar schatting worden landelijk op jaarbasis ca 118.000 kinderen mishandeld of verwaarloosd.
Dezelfde schatting voor ouderen bedraagt 200.000 op jaarbasis!
VTWB heeft al veel expertise en inzet op dit gebied in huis (zoals ook in het Inspectierapport 2017 over onze
regio staat vermeld). De verwachting is dat het aantal zaken dat aandacht vraagt van VTWB zal toenemen
(naarmate er meer bekend wordt, gaan mensen ook meer melden) en dat er ook een groter beroep op VTWB zal
worden gedaan om hun expertise over te brengen op andere groepen professionals (voorlichting, training,
verdiepingsbijeenkomsten).

24/7 Bereikbaar en inzetbaar bij crisis:
VTWB heeft de in de wet vastgelegde verplichting om als advies- en meldpunt 24/7 bereikbaar te zijn.
Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt of het gaat om volwassenen of jeugdigen.
Bij crisis (en dan met name waar de directe veiligheid in het geding is en dus onmiddellijke interventie gepleegd
moet worden), bellen burgers de politie, of Veilig Thuis , of de Spoedeisende Zorg jeugd, of een hulpverlener
waar ze contact mee hebben. Professionals kunnen in crisissituaties daarnaast ook een beroep doen op de
crisisdienst van het maatschappelijk werk, of van de GGZ.
Het streven is om voor burgers een duidelijke lijn te kunnen communiceren (met 1 of hooguit 2 telefoonnummers
“in geval van nood”, ’s avonds en in het weekend). Om dit te bereiken moet er achter die telefoonnummers een
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goed gecoördineerd stelsel van samenwerkings- en bereikbaarheidsafspraken zijn georganiseerd. Zodra de
regiogemeenten een gezamenlijke lijn hebben uitgezet, wordt verwacht dat VTWB de eigen inzet daarop afstemt.
Doorontwikkeling “Multidisciplinaire aanpak” (MDA++)
In gevallen van ernstig acuut (seksueel) geweld én bij langdurig ernstige onveiligheid, is meer afstemming en
coördinatie vereist en blijkt de multidisciplinaire aanpak mét inzet van specialisten en mét verbinding tussen de
hulpverleningsketen, de veiligheidsketen en de medische zorg ( de ++ in MDA++) effectief.
Het gaat hier om intensieve en vaak langdurige processen, met veel contact- en overlegmomenten, goede
afspraken over monitoring en eenduidige casusregie.
Bij deze aanpak hoort ook het streven om slachtoffers van acuut ernstig seksueel geweld op 1 locatie de
benodigde medische en forensische onderzoeken, zorg en hulp te bieden.
Een vorm van deze MDA++aanpak is ook de opzet en inzet van een multidisciplinair en trans-organisatorisch
“interventieteam” dat met name wordt ingezet op situaties met ernstige onveiligheid in combinatie met zorg
mijdend gedrag van betrokkenen. VTWB coördineert in onze regio deze aanpak en levert ook directe inzet,
samen met de andere deelnemende organisaties.
Voor de aanpak van acuut seksueel geweld (met de kwaliteitseisen die aan de Centra Seksueel geweld worden
gesteld) trekken de regio’s West- en Midden-Brabant momenteel samen op. Ongeacht de vorm waarin dit wordt
uitgewerkt, zal het een beroep doen op coördinatie en casusregie bij VTWB.

(22-6-2017/Breda/ONT/W&S/H. van Wietmarschen).
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BIJLAGE 2
Uitkomsten presentatie Q-Consult zorg
en nadere toelichting op vragen
Q-Consult Zorg heeft in beeld gebracht: de aantallen adviesvragen en meldingen, de tijdsinzet die de
verschillende activiteiten van Veilig Thuis vragen, de personele capaciteit die beschikbaar en nodig is en de
directe en indirecte kosten die daar het gevolg van zijn. Daarbij is Veilig Thuis West-Brabant ook steeds
vergeleken met de andere Veilig Thuis-regio’s.
Vervolgens is in beeld gebracht wat de huidige (2017) capaciteit bij Veilig Thuis West-Brabant is en wat nodig is
op basis van de huidige workload: de werkelijke aantallen adviesvragen en meldingen.
Daarna zijn de volgende scenario’s voor de komende jaren (2018 t/m 2021) doorgerekend:
Een scenario “algemene trends” (loon- en prijsontwikkeling en inschatting adviesvragen en meldingen)
Een scenario “doorontwikkeling MDA++” (inclusief inzet voor een centrum seksueel geweld)
Een scenario “aanscherping Meldcode”
De aandacht voor ouderen is al in de basisinzet meegenomen. Voor de consequenties van integrale crisisbereikbaarheid en -inzetbaarheid zijn wel cijfers beschikbaar, maar is de ontwikkelrichting nog onvoldoende
concreet om nu te presenteren.
Uit de presentatie komt het volgende beeld naar voren:

a)

Veilig Thuis West-Brabant komt als één van de beste Veilig Thuisorganisaties uit de inspectieronde begin
2017. Uit de benchmark is op te maken dat de Veilig Thuis organisaties die vanaf de start een geïntegreerde
werkwijze hebben (en niet nog steeds werken vanuit twee lijnen voormalig Steunpunt Huiselijk Geweld en
Advies en meldpunt Kindermishandeling) het beste scoren bij de inspectie.

b)

In vergelijking met de andere Veilig Thuis organisaties in Nederland komen bij ons Veilig Thuis komen meer
meldingen en adviesvragen binnen per duizend inwoners.
Gemiddeld komen er landelijk 4,5 adviesvragen en 6 meldingen per 1.000 inwoners binnen bij Veilig Thuis
organisaties. Bij ons Veilig Thuis komen 6 adviesvragen en 9,5 meldingen per 1.000 inwoners binnen. Het
groter aantal adviesvragen en meldingen wordt onder andere veroorzaakt doordat de gemeenten in WestBrabant er vanaf de start van Veilig Thuis voor hebben gekozen (januari 2015) dat Veilig Thuis dé organisatie
is die de veiligheid kan beoordelen bij huiselijk geweld. Daarnaast is het beleid van de betrokken
ketenpartners (wijkteams, CJG’s en politie) er op gericht vermoedens van huiselijk geweld ook daadwerkelijk
te melden bij Veilig Thuis. Tevens heeft gerichte voorlichting er voor gezorgd dat professionals (onderwijs,
zorg etc.) en burgers al beter de weg naar Veilig Thuis weten te vinden.

c)

Tijdsinzet per activiteit: Veilig Thuis West-Brabant voert minder onderzoeken uit dan het landelijke
gemiddelde. Door Veilig West-Brabant wordt in 6% van de meldingen een onderzoek uitgevoerd. Landelijk is
dat 20%. Veilig Thuis West-Brabant schaalt relatief veel meldingen af naar het lokale veld. Hiermee wordt
inhoud gegeven aan de transformatie. Veilig Thuis West-Brabant draagt 66% van de meldingen over aan het
lokale veld, Landelijk is dit 56%. Veilig Thuis West-Brabant zet gemiddeld iets meer dan 2 uur minder in per
melding. Wat hierbij opvalt is dat er meer tijd wordt ingezet voor een ‘warme’ overdracht van meldingen naar
het lokale veld (0,8 uur meer dan het landelijke gemiddelde). Veilig Thuis West-Brabant zet de ontwikkellijn
naar meer veiligheidsplanning in. Veilig Thuis gaat direct erop af om te bezien wat er nodig is om veiligheid
duurzaam te borgen en betrekt partners hierbij. Dit maakt dat uitvoerig van onderzoek enkel nodig is bij
situaties die verheldering vragen omdat gezinnen bijvoorbeeld ontkennen of letselduiding noodzakelijk is dan
wel omdat de melder anoniem wenst te blijven..

d)

Bij de berekening van kosten bij de Algemene trends is Voor 2017 en 2018 uitgegaan van een groei van het
aantal adviesvragen en meldingen van 10% per jaar (cumulatief is de groei voor 2017 en 2018 in totaal
21%). Hierbij is rekening gehouden met een toename van meldingen en adviesvragen rondom
ouderenmishandeling. Ook is rekening gehouden met het gegeven dat politie vanaf het jaar 2018 huiselijk

geweld als topprioriteit aanmerkt, wat intensivering van samenwerking Veilig Thuis en Politie zal genereren
met name in de strafrechtelijke opsporingsfase. Tevens hebben wij gevraagd om de uitvoering van de
ondersteunende functie van Veilig Thuis op het huidige stevige niveau te houden omdat dit voor lokale
professionals van groot belang is de komende jaren. Zij zullen lichtere zaken van huiselijk geweld en
kindermishandeling moeten aanpakken en zullen de ondersteuning van Veilig Thuis hiervoor zeker de
komende jaren nodig hebben.

e)

In het staatsblad van 6 juli jongstleden is de aanscherping van de meldcode bekend gemaakt. Dit betekent
dat deze per 1 januari 2019 van kracht wordt. VWS heeft in verband met deze wetswijziging een
impactanalyse laten opstellen waarin een prognose wordt gegeven van de extra meldingen en wat aan extra
inzet bij de 26 Veilig Thuis organisaties nodig is om de extra taken te kunnen uitvoeren. Van rijkswege
worden hiervoor naar verwachting middelen beschikbaar gesteld.; het nieuwe kabinet moet dit formeel
bekrachtigen.

f)

Efficiency: Ondanks het hoge aantal adviesvragen en meldingen (1,5 keer gemiddelde) liggen de
uitvoeringskosten van Veilig Thuis West-Brabant per 1.000 inwoners € 621,- lager dan het landelijke
gemiddelde (West-Brabant benodigde middelen € 6.553,- versus landelijke gemiddelde
€ 6.974). Dit wordt veroorzaakt omdat Veilig Thuis West-Brabant relatief weinig onderzoeken uitvoert
(onderzoeken kosten het meeste tijd en hebben grote impact op de betrokkenen). De kosten voor een
onderzoek bedragen landelijk gemiddeld € 2.760. Bij Veilig Thuis West-Brabant
€ 2.447,-. Wij concluderen hieruit dat Veilig Thuis West-Brabant efficiënt werkt en verwachten niet dat daar
nog meer winst is te behalen.
Veilig Thuis zet in op slimme en efficiënte samenwerking in de keten waardoor eenheid van taal ontstaat;
teven wordt ingezet op duurzame veiligheid waarmee een effect op de langere termijn denkbaar wordt. Dit
zou komende jaren getoetst kunnen worden.

g)

Het meerjarenperspectief dat is opgesteld geeft geen inzicht in de situatie per gemeente. Veilig Thuis
registreert adviesvragen en meldingen wel per gemeente. In het jaarverslag van 2016 worden deze cijfers
per gemeente gegeven. Ook kan Veilig Thuis inzicht geven in trends in het kader van type geweld per
gemeente.
https://www.veiligthuiswb.nl/nieuws/jaarverslag-2016-veilig-thuis-west-brabant/

BIJLAGE 3

gemeentelijke bijdrage, benodigd per 01-01-2018 op basis van reeel kostenplaatje en autonome ontwikkelingen

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Gemeente
Aalburg
Alphen-Chaam
Baarle-Nassau
Bergen op Zoom
Breda
Drimmelen
Etten-Leur
Geertruidenberg
Halderberge
Moerdijk
Oosterhout
Roosendaal
Rucphen
Steenbergen
Werkendam
Woensdrecht
Woudrichem
Zundert

Inw. per 01-01-'16

Totaal
Bijdrage per inwoner

13.038
9.924
6.611
66.237
181.611
26.815
42.832
21.630
29.531
36.762
54.018
76.960
22.276
23.477
26.527
21.682
14.518
21.488
695.937

bijdrage 2017*
Inw. per 01-01-'17
€ 68.830,39
13.067
€ 52.390,91
10.058
€ 34.900,88
6.657
€ 349.679,26
66.164
€ 958.763,24
182.304
€ 141.562,11
26.869
€ 226.119,27
43.027
€ 114.189,39
21.504
€ 155.900,45
29.579
€ 194.074,45
36.944
€ 285.172,55
54.604
€ 406.288,27
77.163
€ 117.599,76
22.345
€ 123.940,10
23.970
€ 140.041,70
26.844
€ 114.463,91
21.837
€ 76.643,62
14.539
€ 113.439,74
21.657
€ 3.674.000,01

meerkosten 2018 tov 2017
jaarlijkse bijdrage 2018, 2019, 2020 en 2021
verschil tussen bijdrage 2017 en 2018
€ 102.442,54
€ 33.612,15
€ 78.852,61
€ 26.461,69
€ 52.189,48
€ 17.288,60
€ 518.711,87
€ 169.032,60
€ 1.429.225,08
€ 470.461,83
€ 210.647,32
€ 69.085,21
€ 337.322,64
€ 111.203,37
€ 168.586,84
€ 54.397,46
€ 231.893,15
€ 75.992,69
€ 289.633,20
€ 95.558,76
€ 428.083,89
€ 142.911,34
€ 604.941,72
€ 198.653,44
€ 175.180,11
€ 57.580,35
€ 187.919,77
€ 63.979,67
€ 210.451,32
€ 70.409,63
€ 171.197,49
€ 56.733,59
€ 113.982,71
€ 37.339,09
€ 169.786,33
€ 56.346,59

699.132

€ 5,2792

gemeentelijke bijdrage, exclusief aanscherping meldcode
is op basis van inwoneraantallen per 01-01-2017 en gelijkblijvende bijdrage centrumgemeenten ad € 1.490.000
* bijdrage 2017 aan Veilig Thuis is afgerond € 5.440.000,00 (waarvan bijdrage centrumgemeente 1.490.000 structureel en 276.000 incidenteel)
negatief resultaat bij Veilig Thuis bedraag op 31-12 2016 € 55.000
versterking van Veilig Thuis per 1 oktober geeft extra negatief resultaat van minimaal € 225.000
Verwachte kosten Veilig Thuis WB
benodigd in 2018 autonome ontwikkelingen
benodigd in 2019 autonoom + MDA++
benodigd in 2020 autonoom + MDA++
benodigd in 2021 autonoom + MDA++

€ 6.407.390,00
€ 6.705.628,00
€ 6.837.044,00
€ 6.971.048,00

benodigd in 2019 meldcode
benodigd in 2020 meldcode
benodigd in 2021 meldcode

€ 622.392,00
€ 987.790,00
€ 1.007.545,00

€ 5.481.048,06
€ 7,8398

€ 1.807.048,06

