RAADSINFORMATIEBRIEF
Aan de Gemeenteraad van Heerhugowaard

Contactpersoon: dhr. F.P. Schuitemaker
Ons kenmerk: Bij17-827
Afdeling/Team: Regie & Ontwikkeling 2
Zaaknummer: Cbb170491
E-mail:
post@heerhugowaard.nl
Onderwerp:
Raadsinformatiebrief Veilig Thuis herziening begroting 2018
Cbb170491 Raadsinformatiebrief Veilig Thuis herziening begroting 2018
Heerhugowaard, 14 december 2017
Geachte leden van de gemeenteraad van Heerhugowaard,
Het dagelijks bestuur van de GGD heeft op 3 oktober 2017 een herziene begroting Veilig Thuis
2018 aangeboden aan de 18 gemeenten in haar werkgebied. Deze herziene begroting vraagt
een extra bijdrage van de 18 gemeenten van in totaal € 995.276.
De herziene begroting is gebaseerd op:
a. Een basisbegroting met daarin een uitbreiding van het aantal fte uitvoerende
medewerkers. De uitbreiding is gebaseerd op een landelijke benchmark die VT in
2017 heeft laten uitvoeren. Naar verwachting is dit voldoende om aan alle huidige
wettelijke taken en verplichtingen te kunnen voldoen.
b. Kantoorbezetting in het weekend.
Te realiseren door het verschuiven van werkdagen van medewerkers van
doordeweeks naar het weekend.
c. 24/7 beschikbaarheid/inzetbaarheid voor de doelgroep 0 – 100 jarigen.
In de huidige situatie maakt Veilig Thuis buiten kantooruren en in de weekends voor
jeugdigen gebruik van de crisisdienst van de Jeugd- en Gezinsbeschermers. Veilig
Thuis positioneert zich met deze uitbreiding als 24/7 crisisdienst.
d. Voorbereidingskosten voor aanscherping van de meldcode in 2019.
De nieuwe meldcode verplicht professionals om bij vermoedens van huiselijk geweld
of kindermishandeling altijd een melding te maken bij Veilig Thuis.
Wij hebben besloten om:
1. De formatie Veilig Thuis uit te breiden van 34,8 fte in 2017 naar 46,5 fte in 2018 met als
voorwaarde een financieel onderzoek.
2. Niet akkoord te gaan met de voorgestelde kantoorbezetting in het weekend en de 24/7
inzetbaarheid voor 0 – 100 jarigen
3. De opbouw van de kosten van Veilig Thuis en een toekomstbestendige vorm van
financieren alsmede een verdere aanscherping van de efficiency van de werkprocessen
(korte en lange termijn) van Veilig Thuis en in de keten passend binnen de nieuwe
samenwerkingsafspraken te onderzoeken.
4. De hiervoor benodigde extra middelen ad. € 73.150,= te dekken vanuit het bestaande
budget Sociaal Domein.
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5. Bij de voorbereiding van het reguliere moment in de budgetcyclus in 2018 (Voorjaars- of
Najaarsnota) de benodigde structurele dekking nader te bezien.
6. De raad hierover te informeren via deze raadsinformatiebrief.
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