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Geachte leden van de gemeenteraad van Heerhugowaard,
Kennisnemen van
De laatste stand van zaken rondom Veilig Thuis, de monitor Wachtlijsten en de brief van de
Inspectie over het Voortgang van het verscherpt toezicht.
Inleiding
De begroting van Veilig Thuis voor 2019 heeft op zich laten wachten. Deze is pas onlangs naar
de gemeenten gestuurd. Het Dagelijks Bestuur van de GGD achtte de begroting eerder nog niet
van voldoende kwaliteit om naar de gemeenten te sturen.
De Veilig Thuis taak valt niet onder de gemeenschappelijke regeling van de GGD. Elke gemeente
heeft een aparte dienstverleningsovereenkomst met de GGD hierover. Op 16 oktober jl heeft de
directeur van de GGD, dhr. Paulina, uitleg gegeven over de extra wettelijke taken waar Veilig
Thuis per 1 januari mee te maken krijgt, te weten de verscherpte meldcode en de radarfunctie.
Kernboodschap
Stuurgroep Veilig Thuis zoekt bovenregionale afstemming over begroting 2019
De stuurgroep Veilig Thuis heeft nog verschillende vragen over de begroting zoals deze onlangs
aan de gemeenten gepresenteerd is. De vragen gaan zowel over de inhoud als over de hoogte
van het gevraagde bedrag. De stuurgroep wil deze vragen afstemmen met de Colleges van de
18 gemeenten. Omdat de begroting zo laat is opgestuurd is het voor gemeenten helaas niet
mogelijk om voor de jaarwisseling een besluit te nemen. Het jaar 2019 zal dus al begonnen zijn,
terwijl er nog over de begroting gesproken wordt. Wij betreuren dit. De verwachting is dat de
begroting in maart met uw Raad besproken kan worden.
In de commissievergadering van 8 januari a.s. zal wethouder Does een korte toelichting op de
begroting geven.
Ter voorbereiding van deze bespreking wordt er in elke regio een informatiebijeenkomst voor
Raadsleden georganiseerd waarbij u meer informatie krijgt over het werk van Veilig Thuis en over
de inhoud van de begroting.
Beperkte invloed proces begroting op verscherpt toezicht Inspectie
De Inspectie heeft aangegeven zich niet te bemoeien met de onderhandelingen tussen de
gemeente en de GGD over de begroting. Welk bekijken zij of er geen onzekerheid bestaat over
de liquiditeit van Veilig Thuis. De stuurgroep heeft de Inspectie per brief laten weten dat alle
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gemeenten in hun begroting geld gereserveerd hebben voor Veilig Thuis op basis van de
begroting van 2018 en dat Veilig Thuis aanspraak op die gelden kan maken.
Vervolg verscherpt toezicht nog onzeker
Op 15 januari loopt het begin september verlengde verscherpt toezicht door de Inspectie af. Op
20 november heeft de Inspectie een brief over de voortgang gestuurd. Op 27 november jl. heeft
er een gesprek plaatsgevonden tussen een afvaardiging van de stuurgroep Veilig Thuis en de
Inspectie. De Inspectie heeft daarin aangegeven er vertrouwen in te hebben dat de problemen
voldoende opgepakt worden, maar zich wel zorgen te maken over een aantal punten.
Bijvoorbeeld over de vele ingehuurde krachten en over de doelmatigheid van Veilig Thuis.
Het verscherpt toezicht kan maar een keer verlengd worden. Daarna kan de Inspectie overgaan
op een aanwijzing, Dan volgen er opdrachten die binnen een bepaalde tijd uitgevoerd moeten
worden. Wanneer de termijn niet gehaald wordt, kunnen er boetes volgen.
Evaluatie Dienstverleningsovereenkomst in 2019
In de dienstverleningsovereenkomst die de gemeenten met de GGD gesloten hebben is
opgenomen dat deze wordt geëvalueerd. Dit wordt door de gemeenten en de GGD samen
opgepakt. De verwachting is dat de evaluatie in mei gereed is.
Op basis van de evaluatie, de monitor wachtlijsten, input van het contractmanagement en de
status van het Inspectietoezicht zal worden gekeken of het wenselijk is door te gaan met de
huidige structuur of dat aanpassing op zijn plaats is.
Dubbele petten bestuurders onderdeel van evaluatie
De dubbelrol van een aantal bestuurders die zowel zitting hebben in het Dagelijks Bestuur van de
GGD als in de Stuurgroep, is ter sprake geweest in de stuurgroep vergadering van november.
Daar is besloten dit vraagstuk onderdeel te laten zijn van de evaluatie van de
dienstverleningsovereenkomst. Afhankelijk van de evaluatie komt er een vervolg op deze
discussie.
Consequenties
Op basis van het Meerjarenplan Veilig Thuis van juni jl heeft Heerhugowaard € 175.000 euro
extra gereserveerd voor Veilig Thuis in de begroting van 2019, bovenop het bedrag van €
294.000 dat al voor Veilig Thuis begroot was. Dit is u eerder gemeld in Raadsinformatiebrief
Bij18-562 van 11 oktober jl. Deze € 175.000 extra blijkt op basis van de begroting zoals deze nu
door de GGD verstuurd is, niet voldoende te zijn. Over de reactie op de inhoud van de begroting
en de hoogte van het gevraagde bedrag gaat nog afstemming plaatsvinden tussen de Colleges
van de 18 gemeenten waarvoor Veilig Thuis werkt.
Communicatie
Vervolg
Zodra er bovenregionale afstemming is geweest over de reactie op de begroting, informeren wij u
over de begroting en de bestuurlijke reactie hierop. Het streven is om in maart de begroting van
Veilig Thuis met u te bespreken.
Bijlage(n)
Monitor Aanpak Wachtlijsten Veilig Thuis van 3 december jl.
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