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Geachte leden van de gemeenteraad van Heerhugowaard,
Kennisnemen van
1. Het door de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd aangekondigde verscherpte toezicht van Veilig Thuis
Noord-Holland voor de duur van 6 maanden, met ingang van 30 maart 2018. De inspectie heeft
geoordeeld er onvoldoende vertrouwen in te hebben dat Veilig Thuis NHN er binnen afzienbare tijd in
slaagt de verbetermaatregelen structureel door te voeren en te monitoren.
2.

Op eerder verzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft de GGD Noord-Holland Noord
een Plan van aanpak Wachtlijsten 2018 Veilig Thuis opgesteld met als doel dat de aanhoudende
wachtlijsten op 31 augustus 2018 zijn weggewerkt. De kosten van de maatregelen worden vooralsnog
opgevangen binnen de lopende begroting 2018 Veilig Thuis.

Inleiding/achtergrond
Veilig Thuis NHN in staat stellen om te voldoen aan haar taken en verplichtingen is al enige tijd een punt van
aandacht. In juni 2017 tijdens de behandeling van de zienswijze jaarrekening 2016 en begroting 2018 van de
GGD NHN is dit aan de orde geweest. Vervolgens in december 2017 bij de behandeling van de herziene
begroting 2018 Veilig Thuis (BW17-0524), waarna ook de raad werd geïnformeerd (raadsinformatiebrief Bij17827).
Ondanks de extra inzet van personeel in het primaire proces bleven de wachtlijsten onverminderd (te) hoog.
Aanleiding voor de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd om in een gesprek d.d. 5 maart jl. aan de GGD te
vragen een plan van aanpak wachtlijsten 2018 op te stellen.
Op basis van een gedeelde analyse van de situatie met de Inspectie heeft de GGD Noord Holland Noord op 9
maart 2018 een plan van aanpak opgesteld om de wachtlijsten aan te pakken, waarover wij op 13 maart zijn
geïnformeerd. In dit plan worden de maatregelen beschreven die op korte termijn getroffen worden met als doel
de wachtlijsten op 31 augustus 2018 te hebben weggewerkt en dat de hiervoor genoemde wettelijke termijnen
voor triage, start en afronding van onderzoek gerealiseerd worden. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat de instroom
van meldingen gelijk blijft en de externe omgeving stabiel blijft.
De kosten van het plan van aanpak bedragen € 394.000 (verdeeld over de 18 gemeenten) en worden volgens de
begeleidende brief van de GGD in eerste instantie bekostigd uit de begroting van Veilig Thuis 2018. Medio 2018
zal de GGD een herziene begroting Veilig Thuis aan de gemeenten voorleggen.
Hoewel eerder bekend heeft de GGD de gemeente op 4 april geïnformeerd over het verscherpt toezicht. De
inspectie heeft kenbaar gemaakt onvoldoende vertrouwen dat Veilig Thuis Noord-Holland Noord er binnen
afzienbare tijd in slaagt de verbetermaatregelen structureel door te voeren en te monitoren, waardoor de kwaliteit
van de zorg onvoldoende is gegarandeerd. Zie bijgevoegd brieven van de Inspectie en de GGD.
Kernboodschap
De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft Veilig Thuis NHN onder verscherpt toezicht gesteld voor de duur
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van 6 maanden met ingang van 30 maart 2018. De Inspectie gaat in de komende zes maanden aangekondigd en
onaangekondigd bezoeken afleggen bij Veilig Thuis NHN.
Het eerder op verzoek van de Inspectie gemaakte plan van aanpak voor het oplossen van de wachtlijsten wordt
alsnog uitgevoerd. Hiervoor wordt tijdelijk extra personeel van een landelijke organisatie ingehuurd. Veilig Thuis
NHN zal de inspectie maandelijks over de stand van zaken van de wachtlijsten en de voortgang van de
verbetermaatregelen informeren.
De gemeente zal richting de GGD vragen nader uitleg te geven over het voortbestaan van de wachtlijsten
ondanks de inzet van extra financiële middelen over 2018. Daarnaast zal benadrukt worden dat Veilig Thuis
onder de verantwoordelijkheid van de gemeente valt en de gemeente nadrukkelijk tijdig en volledig geïnformeerd
dient te worden.
Financiële consequenties
Er zijn geen financiële consequenties op dit moment, aangezien de kosten voor het plan van aanpak passen
binnen de huidige begroting 2018 Veilig Thuis.
Communicatie
Veilig Thuis Noord-Holland Noord heeft de pers geïnformeerd over het verscherpte toezicht. In meerdere media is
hier aandacht aan besteed.
Vervolg
De portefeuillehouder zal er actief op toezien dat de GGD tijdig en volledig de gemeenten over de uitvoering van
het plan van aanpak informeert, aangezien Veilig Thuis een verantwoordelijkheid is van de gemeenten. Het
College zal de Raad hierover actief informeren.
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