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Aan de gemeenteraad

Datum Onderwerp

26 mei 2020 Veilig Thuis jaarstukken 2019 en concept begroting Veilig Thuis 2021

Beste leden van de gemeenteraad,

Met deze brief informeren wij u over de stand van zaken van de Stichting Veilig Thuis, hun 

jaarrekening 2019 en de concept begroting 2021, zoals deze eerder door u zijn ontvangen.

De conceptbegroting 2021 is gelijk aan de herziene begroting 2020, waarover wij u hebben 

geïnformeerd in een raadsinformatiebrief, aan u verzonden op 27 mei jl. 

Daarmee komt Veilig Thuis na de jaren van het zoeken naar de nodige omvang van formatie, 

invulling, selectie en consolidatie van hun taken (op grond van Art 4.1.1 Wmo 20151) tot een 

stabiele en robuuste organisatie, zoals eerder met u gedeeld in bovengenoemde 

raadsinformatiebrief.

Jaarrekening 2019

De aanscherping van de Wet Meldcode heeft voor Veilig Thuis verstrekkende gevolgen gehad. Er 

was sprake van een sterke toename aan meldingen en daaraan gekoppelde interventies, waardoor 

de druk op het personeel onverantwoord groot werd en er wachtlijsten met lange wachttijden 

ontstonden en de wettelijke termijnen overschreden werden. Daarop heeft Veilig Thuis spoedig en 

adequaat geanticipeerd. Dat heeft tot gevolg gehad dat met name op het personele vlak voor de 

uitvoering extra fte’s zijn aangesteld. In 2019 nog op inhuur. De meerkosten zijn door de 

centrumgemeenten Arnhem en Ede uit de DUVO middelen gedekt (€ 450.000). Het uiteindelijke 

negatieve resultaat van € €55.755 is eenmalig door de VGGM organisatie geabsorbeerd waardoor 

er geen aanvullende middelen aan gemeenten gevraagd behoefden te worden.

1 Art 4.1.1 Wmo 2015 legt het college van B&W de plicht op om een AMHK (advies- en meldpunt 
huiselijk geweld en kindermishandeling) in te richten. Als dat voor een doeltreffende taakuitvoering 
nodig is werken de colleges van B&W van een aantal gemeenten hierin samen.
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Gemeente Renkum

Herziene begroting 2020

De begroting voor 2020 was in principe geënt op de begroting van 2019. Deze moet relatief ver 

voorafgaand als concept worden opgesteld en aangeboden aan de gemeenten in het kader van de 

subsidie cyclus (aanvraag voor 1 mei van het jaar voorafgaand aan de uitvoering). Op dat moment 

was nog niet precies duidelijk wat de impact van de uitvoeringsgegevens 2019 zouden zijn. Aan het 

einde van 2019 is dat wel duidelijk geworden, waardoor besloten is tot het opstellen en indienen 

van een herziene begroting en tevens een nieuwe subsidie aanvraag.

Over de totstandkoming en de omvang van de herziene begroting bent u geïnformeerd in de 

raadsinformatiebrief met datum 24 april 2020. 

Conceptbegroting 2021

Nu de organisatie passend ingericht is, is het logisch dat dit zichtbaar wordt in de begroting voor 

2021. 

De concept begroting voor 2021 is daarom ook 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.

De dekking overtreft daarbij de totale geraamde lasten met € 93.000. Dit bedrag wordt in een risico 

reserve gestort zodat er richting toekomst een buffer is voor onvoorziene omstandigheden.

Effecten van Covid-19 op de productie van Veilig Thuis

Veilig Thuis levert wekelijks de cijfers aan over de verstrekte adviezen en opgenomen meldingen. 

Vooralsnog zijn er geen stijgingen zichtbaar in de productie van Veilig Thuis die verklaard zouden 

kunnen worden door de effecten van Covid-19. Evaluatie positionering VT

De positionering van VT wordt in 2020 geëvalueerd. Indien uit de uitkomsten van deze evaluatie 

blijkt dat VT als organisatieonderdeel beter onder VGGM past en komt dan is het niet wenselijk een 

risicoreserve op te bouwen. Blijft Veilig Thuis daarentegen functioneren in haar huidige vorm als 

onafhankelijke stichting onder bestuur van VGGM, dan is het verder opbouwen van een 

risicoreserve wel wenselijk, met het streven om uiteindelijk te komen tot een risicoreserve van 10% 

van de totale begroting.

Over de positionering van VT zal in het AB VGGM op 24 juni besluitvorming volgen. 

Met vriendelijke groet,

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN RENKUM

de secretaris, de burgemeester,

M. (Maurits) van de Geijn A.M.J. (Agnes) Schaap
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