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Geadviseerd besluit
in te stemmen met de conceptzienswijze op de concept begroting en daarbij kennis te nemen van 

de governance notitie Veilig Thuis.

Toelichting op beslispunten
De begroting van de Stichting Veilig Thuis (VT) heeft tot en met de concept begroting 2020 

versleuteld gezeten in de begroting van de VGGM. De behandeling daarvan is tot en met de 

conceptbegroting 2019 meegelopen met de behandeling van die van de VGGM. Daarmee liep de 

stichting ook mee in een eventueel in te dienen zienswijze.

Voor de conceptbegroting 2020 van VT hebben wij het VT deel uit de begroting van de VGGM 

gehaald en apart aan u voorgelegd voor zienswijze. Strikt formeel is er geen sprake van het 

indienen van een zienswijze op een begroting van een stichting die bij ons gemeente subsidie 

aanvraagt. Toch hebben we gemeend u deze voor te leggen als tussenstap in het proces om VT 

helemaal uit de VGGM begroting te halen en mee te laten lopen met de normale subsidie procedure 

van alle stichtingen die om subsidie vragen. 

Vanuit deze processtappen was het ons doel om voor de concept begroting 2021 van de stichting u 

niet langer om een zienswijze te verzoeken. Wij hebben u dit uitgelegd in de raadsbrieven van 

respectievelijk 24 april en 26 mei jongstleden. Daarmee liepen wij voor op de stappen die vanuit de 

VGGM zijn ondernomen inzake de doorontwikkeling van VT. Bij gevolg is door de VGGM de 

conceptbegroting 2021 aan de raden verzonden met het verzoek tot het indienen van een 

zienswijze. Deze handeling doorkruiste zodoende de richting van uitvoering die in de twee 

raadsbrieven aan u is uitgelegd. Gezien de verwarring die daaruit is ontstaan en de toezegging die 

is gedaan tijdens de commissievergadering leggen we u de concept begroting 2021 toch voor, als 

ware het een gemeenschappelijke regeling en geen stichting. Daarnaast nemen wij u mee in de 

governance van VT middels bijgaande notitie. Dit zal ertoe leiden dat de begroting van VT vanaf 

2022 behandelt zal worden zoals past binnen het subsidiekader.

Via de financiële cyclus blijft u betrokken bij de ontwikkelingen.
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Beoogd effect
Middels uw zienswijze stelt u de stichting veilig Thuis in kennis van uw mening inzake de 

ontwikkeling financieel en inhoudelijk.

Kader
Wmo 2015 artikel 4.1.1

Argumenten
De begroting die VT in mei 2019 heeft ingediend voor 2020 was een voorlopige begroting. In het 

Bestuurlijk Overleg Veilig Thuis (BOVT) is besproken dat pas in november 2019 een definitieve 

begroting 2020 ter vaststelling zou kunnen worden voorgelegd, omdat pas dan de volle impact van 

de aanscherping van de Wet meldcode zijn beslag zou hebben gekregen. In december 2019 heeft 

het Algemeen Bestuur hierop besloten. De afwijking in de begroting 2020 ten opzichte van de 

eerder ingediende begroting 2020 is het gevolg van de inzet die moest worden opgevoerd als 

gevolg van de aangescherpte Wet meldcode. Omdat deze ontwikkeling reeds in het verschiet lag bij 

de behandeling van de eerdere conceptbegroting 2020 in juni 2019 door uw raad, heeft u in uw 

zienswijze aangegeven het niet eens te zijn met de toename van Fte. Daarbij heeft u ook de 

kanttekening gemaakt dat bij besluit van het BOVT de meerderheid van stemmen geldt. Bij gevolg 

is de herziene begroting 2020 vastgesteld en heeft het college een nieuwe subsidie aanvraag 

ontvangen (raadsbrief van 24 april 2020). De begroting 2021 is gelijk aan die van 2020. Daarmee 

lijkt de stichting tot wasdom te zijn gekomen. 

Kanttekeningen
Geen 

Draagvlak
Veilig Thuis als meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling is een onmisbare schakel ter 

bestrijding van onveiligheid voor onze inwoners en aanbieders van zorg. Het is van belang dat bij 

deze organisatie geen wachtlijsten ontstaan en de wachttijden tot een minimum beperkt blijven. 

Daarvoor is het hebben van een robuuste organisatie die deze druk aankan van groot belang.

Aanpak/Uitvoering
Het stichtingsbestuur wordt via brief van uw zienswijze op de hoogte gesteld.

Communicatie
Er is geen verder communicatie noodzakelijk.

Financiële consequenties
De concept begroting voor 2021 is gelijk aan de vastgestelde begroting 2020, namelijk

€6.516.400, waarmee de bijdrage van de gemeente Renkum, door inflatiecorrectie en door

herverdeeleffecten, stijgt met een extra bijdrage van €4.285 van €223.382 naar €227.667 in 2021.

Dit bedrag zal in de najaarsnota 2020 worden opgenomen.

Juridische consequenties
Dit voorstel heeft geen juridische gevolgen.
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WMO-aspecten
Het hebben van een VT organisatie is vastgelegd in de Wmo en de JW.

Gezondheid
Niet van toepassing

Duurzaamheid
Niet van toepassing

Effect op vermindering regeldruk
Niet van toepassing

Alternatieven 
Gezien de ontwikkelingen die de stichting heeft moeten doormaken op grond van wijzigende 

regelgeving is een redelijk alternatief niet aan te bieden.
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