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Aanleiding 
Bij brief van 20 november 2017 verzoekt de stuurgroep van Veilig Thuis West-Brabant (verder: Veilig 
Thuis) ons college om deel te nemen aan de Gemeenschappelijke regeling Veilig Thuis. 
Op grond van de Wmo 2015 en het Besluit jeugdwet is aan colleges van burgemeester en wethouders 
opgedragen om zorg te dragen voor een “advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling  
(AMHK)” en voor een goede uitvoering hiervan met elkaar samen te werken. 
Bij de start van Veilig Thuis West-Brabant in 2015 is de samenwerking tussen de 18 regiogemeenten 
juridisch vastgelegd in een Dienstverleningsovereenkomst. Later bleek dat het mandaat van de 
gemeenten aan Breda als centrumgemeente nog een afzonderlijk besluit van alle betrokken 
gemeenten vereiste.  
Eind 2016 hebben wij (net als de colleges van de overige 17 regiogemeenten) de looptijd van de 
dienstverleningsovereenkomst verlengd en het bijbehorende mandaat formeel vastgelegd. De 
regionale stuurgroep gaf daarbij opdracht tot het actualiseren van de samenwerkingsafspraken. 
De regionale ambtelijke werkgroep heeft in de loop van 2017 diverse varianten afgewogen, juridisch 
laten toetsen en het draagvlak in de regio gepeild. 
Dit heeft  uiteindelijk geleid tot akkoord van de stuurgroep met het opstellen van een lichte vorm van 
een gemeenschappelijke regeling, een “centrumregeling”, en de vraag aan de regiogemeenten om 
deze regeling te treffen. 
 
 
Beoogd effect 

Een passende actuele regeling voor de regionale gemeentelijke samenwerking rond Veilig Thuis in 

West-Brabant. 

 
Argumenten 

1.1  Het voorstel geeft een passend publiekrechtelijk kader voor de samenwerking 

Bij het uitwerken van een actueel en toekomstbestendig juridisch kader voor de gemeentelijke 
samenwerking rond Veilig Thuis in West-Brabant moest gekozen worden tussen het updaten van de 
bestaande dienstverleningsovereenkomst (DVO) óf het opstellen van een nieuwe gemeenschappelijke 
regeling (GR). Een DVO is een privaatrechtelijk kader, de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) 
is juist bedoeld om samenwerking tussen overheden publiekrechtelijk te regelen. De Wgr geeft de 
mogelijkheid om naast complexe constructies met “openbaar lichaam” of “uitvoeringsorgaan” ook een 
lichte variant als een “centrumregeling” te treffen. Hierbij worden geen nieuwe rechtspersoon in het 
leven geroepen of bevoegdheden overgedragen, maar via een mandaatconstructie met de gemeente 
Breda afspraken gemaakt over de taken en bevoegdheden inzake de aansturing en subsidiering van 
de wettelijke taken door Veilig Thuis. Veilig Thuis zelf maakt geen deel uit van de regeling. De 
centrumregeling geeft gemeenteraden meer houvast in hun controlerende rol, dan wanneer voor het 
verlengen van de DVO gekozen zou zijn. Bij een DVO zijn alleen de colleges betrokken. 
 
1.2 Gezamenlijke verantwoordelijkheid deelnemende gemeenten 
Bij een DVO is er een verhouding tussen deelnemers van “opdrachtgever” en  “opdrachtnemer”, terwijl 
met de centrumregeling de regionale samenwerking op een gezamenlijke verantwoordelijkheid wordt 
gebaseerd. Daarnaast biedt de centrumregeling het voordeel dat het mandaat aan de 
centrumgemeente in de regeling is opgenomen, terwijl dit bij een DVO-constructie in afzonderlijke 
besluiten geregeld moet worden. 
In de concept-centrumregeling die nu voorligt, is het mandaat van de centrumgemeente Breda 

opgenomen, met name voor het onderhouden van de subsidierelatie met Veilig Thuis en het beheer 

van de beschikbare middelen daarvoor). Ook zijn afspraken over de informatieplicht, de taakverdeling 

en verantwoordelijkheden opgenomen van de deelnemende gemeenten, de regionale ambtelijke 

werkgroep, de regionale stuurgroep en het “plenair overleg van de 18 gemeenten”.  

1.3 Deelnemende gemeenten houden veel bestuurlijke invloed 
Op alle wezenlijke elementen zoals het beleid, de opdracht aan Veilig Thuis, het budget, de 
gemeentelijke bijdragen en de regeling zelf, besluiten de deelnemers zelf over hun aandeel en 
inbreng. Voorstellen aan de 18 gemeenten kunnen alleen door de stuurgroep naar de colleges worden 
verstuurd, wanneer er tevoren overeenstemming is bereikt in het plenair overleg. In deze regeling zijn 
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verantwoordelijkheden en bevoegdheden duidelijker geformuleerd dan in de 
dienstverleningsovereenkomst.   
In de regeling is verder opgenomen dat vorm, inhoud en samenwerking eens in de vier jaar worden 
geëvalueerd.  
 
 
Kanttekeningen 
1.1 Besluiten tot deelname van alle 18 gemeenten zijn nodig om een regeling voor de totale regio te 

krijgen. 
De GR Veilig Thuis kan pas worden getroffen wanneer alle 18 deelnemende gemeenten 

eensluidend besluiten tot deelname. De gemeente Breda en enkele andere deelnemers hebben 

inmiddels al besloten tot deelname.  

 
Financiën 
Dit voorstel heeft geen directe financiële consequenties. De voorgestelde gemeenschappelijke 

regeling bevestigt wel het mandaat van Breda om als centrumgemeente de subsidierelatie met Veilig 

Thuis West-Brabant te blijven onderhouden en de hiervoor beschikbare middelen (deels rijksbijdrage 

voor “vrouwenopvang en huiselijk geweld” en deels de eigen bijdragen van de 18 regiogemeenten)  te 

beheren. Ook is in de regeling opgenomen hoe besluitvorming over eventuele wijziging van de 

gemeentelijke bijdrage moet plaatsvinden: op voorstel van de stuurgroep, na unanieme besluitvorming 

in het “plenair overleg” van de 18 gemeenten, beslissen alle colleges ieder afzonderlijk over de hoogte 

van het eigen gemeentelijke aandeel. 

De subsidie aan Veilig Thuis wordt jaarlijks vastgesteld en verantwoord. De bedragen die voor de 

komende jaren beschikt kunnen worden, zijn exact conform de berekeningen bij het 

‘’meerjarenperspectief’’.  

 
Communicatie 
Op basis van de Algemene wet bestuursrecht moeten de (definitieve)  besluiten van de colleges tot 

deelname aan deze gemeenschappelijke regeling worden bekend gemaakt. Daarnaast publiceert de 

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

alle 18 deelnemende gemeenten is afgerond. 

Vervolg 
Het voorliggende voorstel dient door het college te worden vastgesteld, maar gelet op het bepaalde in 
de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr), dient het college daarvoor wel de toestemming van de 
gemeenteraad te krijgen. De gemeenteraad kan toestemming slechts weigeren wegens strijd met het 
recht of het algemeen belang. Na verkregen toestemming van de gemeenteraad zal uw college 
worden voorgesteld om een definitief besluit tot deelname te nemen. 
 
 
Bijlagen 
Bijlage 1 Ingekomen brief stuurgroep Veilig Thuis d.d.20 november 2017  
Bijlage 2 Concept gemeenschappelijke regeling voor Veilig Thuis 
Bijlage 3 Concept Raadsvoorstel 

Bijlage 4 Concept Raadsbesluit 

 
 


