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Bijlage:

Kennisnemen van
Naar aanleiding van de meerjarenopdracht aan Veilig Thuis is een meerjarenperspectief opgesteld die
gevolgen heeft voor het benodigde budget Veilig Thuis voor de periode 2Ot8 t/m 2O2L DiT heeft dus
direct consequenties voor de gemeentelijke bijdrage Veilig Thuis vanaf het jaar 2018. Uit positieve
beoordelingen van de lnspectie Jeugdzorg en Gezondheidszorg blijkt wel dat VTWB de zaken goed op
orde heeft, om dit zo te houden is het verhogen van de bijdrage noodzakelijk.

lnleiding
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. L8
gemeenten in West-Brabant hebben begin 2014 besloten samen te werken en hebben een bestuurlijk
richtinggevend kader vastgesteld voor een Veilig Thuis organisatie. Breda heeft hierin de rol van
centrumgemeente.
Veilig thuis organisaties zijn ontstaan uit de samenvoeging van de voormalige Steunpunten Huiselijk
Geweld (SHG) en de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK). lnwoners en professionals
kunnen bij Veilig Thuis advies vragen of een melding doen als er zorgen zijn over 'mogelijk' huiselijk
geweld.
Voor de aansturing van Veilig Thuis is een stuurgroep gevormd van twee burgemeesters en vijf
wethouders. De samenstellíng van de stuurgroep is zo dat kennis van de beleidsvelden Jeugd, WMO
en Veiligheid binnen de stuurgroep aanwezig is. Ook de verschillende sub regio's / districten binnen
West-Brabant zijn zo goed vertegenwoordigd. De stuurgroep onderhoudt namens de L8 gemeenten
het contact met Veilig Thuis West-Brabant en volgt de ontwikkelingen op het terrein van Huiselijk
geweld en Kindermishandeling
Eind 2016 gaf Veilig Thuis West-Brabant aan dat de werkdruk zo hoog was dat er wachtlijsten
ontstonden. Zonder aanvullende capaciteit zou het 'zicht op veiligheid' in gevaar komen. Gezien de
financiële positie van Veilig Thuis en de ontwikkelingen op het terrein van huiselijk geweld en
kindermishandeling heeft de stuurgroep eind 20L6 daarom besloten een meerjarenopdracht op te
stellen.
lnformatie
Het meerjarenperspectief is opgesteld 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 bestuurlijk kader 2017 voor Veilig Thuis WestBrabant en het daarop gebaseerde en door gemeenten goedgekeurde uitvoeringsprogramma
van 2OL7

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
seksueelgeweld
Ernst en omvdng huiselijk geweld en kindermishondeling

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. ln Nederland zijn jaarlijks meer dan 200.000 volwassenen slachtoffer van ernstig
huiselijk geweld en 119.000 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 de aandacht. Daar waar alsnog geweld gesignaleerd
wordt, is het belangrijk dít zo snel mogelijk te stoppen 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.
Werkdruk bijVeilig Thuis hoog
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. Er zijn
toen eenmalig extra middelen beschikbaar gesteld aan Veilig Thuis zodat er eind 201-6 en in het jaar
2OL7 extra capaciteit ¡ngezet kon worden. Centrumgemeente Breda beschikte nog over
restantmiddelen die hiervoor zijn gebruikt. Dit heeft er voor gezorgd dat Veilig thuis tot nu toe alle
meldingen heeft kunnen afhandelen en wachtlijsten heeft kunnen voorkomen.
Veilig Thuis is een voorziening voor 0 - 700 jaar
Ook vanwege de landelijke aanscherping (meldcode en ouderenmishandeling) zal er de komende
jaren vaker een beroep worden gedaan op Veilig Thuis van 0 - L00 jaar. Om die reden is het niet
logisch dat de bijdrage Veilig Thuis volledig ten laste komt van het product Jeugd. Voor het
dekkingsvoorstel is dus verder gekeken dan het product Jeugd en wordt er ook een beroep gedaan op
het product WMO.
Slechte financiële positie Veilig Thuis

Veilig Thuis heeft een negatieve reserve die nog verder zal oplopen omdat de instroom van

adviesvragen en meldingen nu al zichtbaar hoger is dan ingeschat. Gezien de huidige financiële positie
van Veilig Thuis heeft daarom de stuurgroep voorgesteld om per 20L8 het budget voor Veilig Thuis te

verhogen naar het niveau dat voor 2021, is berekend. Uit de cijfers en prognoses van het
meerjarenperspectief blijkt dat de druk op Veilig Thuis de komende jaren verder zal toenemen en dat
het huidige budget niet toereikend is om alle aanvragen tijdig te kunnen verwerken en wachtlijsten te
voorkomen.

Consequenties
De extra financiële behoefte bij Veilig Thuis betekent voor Roosendaal een stijging van de bijdrage
met € 198.653,44. Tevens is besloten om de bijdrage te verdelen tussen Wmo en Jeugdzorg. Tot
20L7 werden de kosten van Veilig Thuis volledig betaald uit het Jeugdzorgbudget. Vanaf 2018 is
regionaal afgesproken om de kosten van Veilig Thuis gelijk te verdelen.
Communicatie
Niet van toepassing.

Vervolg(procedure)
Niet van toepassing,
Bijlagen
Geen bijlagen

Afsluiting en ondertekening
Wij vertrouwen erop U hiermede voldoende te hebben geinformeerd.

Hoogachtend,
Bu
De

r en wethouders van Roose
m

s,

â1,

