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Onderwerp wensen en bedenkingen oprichting stichting Veilig Thuis Gelderland Midden 

Geachte voorzitter en leden, 

Eind juni/begin juli 2016 hebben de 16 colleges van de gemeenten in Gelderland-Midden het 
voorgenomen besluit genomen met ingang van 1 januari 2017 Veilig Thuis in te richten als 
zelfstandige stichting onder bestuurlijke aansturing van de gemeenschappelijke regeling Veiligheids-
en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM). In haar vergadering van 3 november jl. heeft de 
bestuurlijke regiegroep Veilig Thuisl geconcludeerd dat 1 januari niet haalbaar is en is afgesproken 
het moment van overdracht te verschuiven naar 1 april 2017. Hiermee wordt invulling gegeven aan de 
ambitie een zorgvuldig proces te doorlopen en recht gedaan aan de positie van de raad. 

Achtergrond 
Per 1 januari 2015 zijn de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling en de Steunpunten Huiselijk 
Geweld samengevoegd tot integrale advies- en meldpunten voor zowel huiselijk geweld als 
kindermishandeling. In de Wmo en de Jeugdwet wordt dit het Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld 
en Kindermishandeling genoemd, in de praktijk heet dit Veilig Thuis. Alle gemeenten zijn wettelijk 
verplicht zorg te dragen voor de organisatie van een dergelijk advies- en meldpunt. 

Veilig Thuis Midden Gelderland en Noord Oost Gelderland is voor de periode 2015 en 2016 ingericht 
als projectorganisatie waarin Moviera, Stimenz en Jeugdbescherming Gelderland samenwerken. In 
deze projectperiode is gebouwd aan de inrichting van de werkprocessen en de uitvoering van de 
taken van het Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Na overleg met de 
regiogemeenten is begin 2016 besloten de samenwerking tussen Veilig Thuis Gelderland 
Midden en Noord Oost Gelderland per 1 januari 2017 te beëindigen. Beide Veilig Thuis organisaties 
gaan in het nieuwe jaar zelfstandig verder. 

Overdracht 
Met het voorgenomen besluit van de 16 colleges in de regio Gelderland-Midden van eind juni/begin 
juli wordt beoogd een definitieve organisatievorm in te richten, een vorm van waaruit Veilig Thuis zich 
verder kan ontwikkelen tot een onafhankelijke, slagvaardige organisatie. 

De directie van VGGM heeft de opdracht gekregen om, samen met Moviera en Jeugdbescherming 
Gelderland, de overdracht van onderneming Veilig Thuis voor te bereiden. Voorbereidende activiteiten 

1  De bestuurlijke regiegroep Veilig Thuis bestaat uit de portefeuillehouders van de centrumgemeenten Veilig 
Thuis, voor Arnhem dhr. Leisink, voor Ede mevr. Ligtelijn-Bruins, aangevuld met de wethouders van Nijkerk, 
mevr. Aboyaakoub, en Renkum, mevr. Van den Berg, en voert regie op het proces en bewaakt de kwaliteit. 

VGGM verzorgt Ambulance, Brandweer, GGD en GHOR voor de 16 gemeenten van Gelderland-Midden 
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en inventarisatie van eventuele risico's vinden nu plaats. Naar verwachting vindt uiterlijk medio 
februari 2017 definitieve besluitvorming in de colleges plaats. 

Anticiperend op de definitieve besluitvorming in de colleges wordt de oprichting van de stichting Veilig 
Thuis Gelderland-Midden voorbereid. Het Algemeen Bestuur van VGGM kan op basis van de 
gemeenschappelijke regeling besluiten tot oprichting van en deelneming in stichtingen. Voordat 
besluitvorming door het Algemeen Bestuur kan plaatsvinden, dienen de raden van de deelnemende 
gemeenten in de gelegenheid te worden gesteld hun wensen en bedenkingen kenbaar te maken op 
basis van het ontwerp besluit. Besluitvorming zal plaatsvinden in de bestuursvergadering van maart 
2017. 

Bijgevoegd treft u het ontwerp besluit van het Algemeen Bestuur van VGGM aan. In dit ontwerp 
besluit wordt verwezen naar de concept statuten van de stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden. 
Deze zijn bijgevoegd. Wij verzoeken u uw wensen en bedenkingen uiterlijk 31 januari 2017 kenbaar te 
maken. Uw reactie kunt sturen naar VGGM t.a.v. de heer E. van Neerijnen, directiesecretaris, postbus 
5364, 6802 EJ Arnhem. 

Met vriend ijke groet, 

namens t Algemeen Bestuur, 

. van der Knaap 
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Bijlage(n): ontwe besluit oprichting stichting Veilig Thuis Gelderland Midden 
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