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Aanleiding 
Op 13 september 2019 heeft de gemeente Breda, namens de leden van de regionale stuurgroep, ons 
college verzocht de gemeenschappelijke regeling voor Veilig Thuis West-Brabant (verder: GR Veilig 
Thuis) gewijzigd vast te stellen.  
Sinds 1 januari 2019 is de GR Veilig Thuis van kracht. Op deze datum is ook de gemeente Altena 
ontstaan na herindeling van de gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem. Dit vereist een 
wijziging van de GR Veilig Thuis.  
 
Daarnaast is het regionaal Meldpunt crisiszorg per september 2019 ingericht en ondergebracht bij 
Veilig Thuis. De afspraken over subsidieverlening door de gemeente Breda namens de deelnemende 
gemeenten aan het Meldpunt Crisiszorg dienen in de GR Veilig Thuis te worden verwerkt.  
 
Tenslotte dient de GR Veilig Thuis te worden gewijzigd vanwege het feit dat de rijksmiddelen voor 
“geweld in afhankelijkheidsrelaties” (GIA) slechts voor een deel worden ingezet als subsidie aan Veilig 
Thuis West-Brabant. De bredere inzet van de regionale middelen GIA (naast Veilig Thuis ook 
vrouwenopvang en het regionaal programma Geweld Hoort Nergens Thuis) wordt ook in de 
gewijzigde gemeenschappelijke regeling opgenomen. 
 
 
Beoogd effect 
Het aanpassen van de GR Veilig Thuis zodat de samenwerking tussen de West-Brabantse 
gemeenten op het terrein van geweld in afhankelijkheidsrelaties en crisiszorg en de specifieke rol van 
Breda als centrumgemeente mogelijk wordt gemaakt. 
 
Argumenten 
1.1 Het ontstaan van de gemeente Altena dient verwerkt te worden in de GR Veilig Thuis 
Vanwege het ontstaan van de gemeente Altena per 1 januari 2019 dient de huidige 
gemeenschappelijke regeling voor Veilig Thuis West-Brabant te worden aangepast. 
 
1.2 Het regionaal meldpunt crisiszorg wordt ondergebracht bij Veilig Thuis West-Brabant 
In het kader van de regionale samenwerking rond integrale crisiszorg is besloten om een regionaal 
meldpunt crisiszorg in te richten en dit onder te brengen bij Veilig Thuis. Omdat ook voor dit meldpunt 
sprake is van gezamenlijke financiële inbreng van de regiogemeenten en het namens deze 
gemeenten verzorgen van subsidieafspraken door centrumgemeente Breda, is ervoor gekozen de 
samenwerking rond het meldpunt crisiszorg in de bestaande gemeenschappelijke regeling in te 
passen.  
 
1.3 Een bredere omschrijving en nieuwe titel geeft beter inzicht in het totale werkveld 
De inzet van regionale middelen op het gebied van Geweld in Afhankelijkheidsrelaties (GIA) is breder 
dan slechts het aandeel in de subsidie aan Veilig Thuis West-Brabant. De subsidie voor 
vrouwenopvang aan Juzt/Safegroup en uitgaven in het kader van het regionaal programma Geweld 
Hoort Nergens Thuis worden eveneens uit de regionale middelen GIA betaald. Om meer inzicht te 
bieden aan de regiogemeenten in het totale werkveld en hierdoor ook de betrokkenheid en invloed op 
te bevorderen, is er een bredere omschrijving in de bestaande gemeenschappelijke regeling 
opgenomen. Hierdoor wijzigt na vaststelling ook de titel:  van “gemeenschappelijke regeling voor Veilig 
Thuis West-Brabant” naar “gemeenschappelijke regeling voor Geweld in Afhankelijkheidsrelaties (GIA) 
en meldpunt Crisiszorg West-Brabant”.  
De belangrijkste wijzigingen zijn opgenomen in de bijlage “leeswijzer”.  
 
 
Kanttekeningen 
1.1 Besluiten tot wijziging van alle 16 gemeenten zijn nodig om een regeling voor de totale regio te 

krijgen. 
De GR Veilig Thuis kan pas worden gewijzigd wanneer alle 16 deelnemende gemeenten 

eensluidend besluiten tot wijziging.  
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Financiën 
Dit besluit heeft geen directe financiële consequenties. De voorgestelde wijziging van de huidige 
gemeenschappelijke regeling bevestigt het mandaat van de gemeente Breda om als 
centrumgemeente voor de regio West-Brabant de regionale middelen voor GIA en crisiszorg namens 
de regio in te zetten 
Ook is in de gewijzigde regeling opgenomen hoe besluitvorming over eventuele wijziging van de 
gemeentelijke financiële bijdragen moet plaatsvinden: op voorstel van de regionale Stuurgroep GR, na 
unaniem akkoord in een plenair regionaal overleg van de 16 gemeenten, beslissen alle colleges ieder 
afzonderlijk over de financiële bijdrage van de eigen gemeente.  
 
Communicatie 
Op basis van de Algemene wet bestuursrecht moeten de definitieve besluiten van de colleges tot 

wijziging van deze gemeenschappelijke regeling worden bekend gemaakt. Daarnaast publiceert de 

gemeente Breda, als centrumgemeente, de regeling in de Staatscourant, zodra de besluitvorming in 

alle 16 deelnemende gemeenten is afgerond. 

 
Vervolg 
Na verkregen toestemming van de raad zal het college worden voorgesteld definitief te besluiten tot 
wijziging van de regeling. 
 
 
 
 
Bijlagen 
Bijlage 1  Concept GR voor Geweld in Afhankelijkheidsrelaties en het Meldpunt crisiszorg in 

West-Brabant 
Bijlage 2  Leeswijzer wijzigingen GR   
Bijlage 3  Concept-raadsbesluit 
 
 

 
 


