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Geadviseerd besluit

uw wensen en bedenkingen kenbaar te maken inzake  de oprichting van de Stichting Veilig Thuis 

Gelderland-Midden waarbij deze onder bestuurlijke aansturing van de Gemeenschappelijke regeling 

Veiligheids- en gezondheidsregio Gelderland Midden wordt geplaatst.

Toelichting op beslispunten
Het Algemeen Bestuur van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) kan op 

basis van de Gemeenschappelijke Regeling VGGM besluiten tot het oprichten van -en deelneming 

in- stichtingen. Voordat besluitvorming in het AB hierover 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 een ontwerpbesluit. 

Per 1 januari 2015 zijn de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK’s) en de Steunpunten 

Huiselijk Geweld (SHG) samengevoegd tot integrale advies- en meldpunten voor zowel huiselijk 

geweld als kindermishandeling (AMHK). In de Wmo 2015 en de Jeugdwet wordt dit het AMHK 

genoemd (Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling). In de praktijk wordt het 

Veilig Thuis genoemd. In Nederland zijn 26 regionale vestigingen van Veilig Thuis. 

Veilig Thuis Gelderland Midden 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 vanaf 1 januari 2017 te beëindigen. Dit besluit is door 

de betrokken gemeenten genomen omdat de samenwerking niet leidde tot meerwaarde en slechts 

meer geregel met zich meebracht in onderlinge afstemming. 

Dit houdt in dat de 16 gemeenten in de veiligheidsregio Gelderland Midden, onafhankelijk van 

Noord Oost Gelderland, een keuze maken voor een definitieve organisatievorm voor Veilig Thuis.

Aanvankelijk wasde planning gericht op 1 januari 2017. Gezien het proces van besluitvorming 

binnen de hele regio is deze datum niet haalbaar gebleken. De startdtum is verzet naar 1 april 

2017.
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In de loop van dit jaar hebben wij u geïnformeerd over ons voorgenomen besluit van 26 juli 2016 

om Veilig Thuis onder te brengen in een zelfstandige stichting onder de VGGM (nr. 34806).

Hierop hebben de 16 deelnemende gemeenten in de veiligheids- en gezondheidsregio aan VGGM 

gevraagd een overdracht van onderneming voor te bereiden. VGGM heeft instemmend op dit 

verzoek gereageerd. 

Het AB van VGGM kan op basis van de Gemeenschappelijke Regeling besluiten tot het oprichten 

van een stichting. Voordat besluitvorming hierover door het AB kan plaatsvinden, dienen de raden 

van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid te worden gesteld om hun wensen en 

bedenkingen kenbaar te maken. 

In artikel 6a van de GR VGGM staat hierover: 

“Het besluit wordt niet genomen dan nadat de raden van de deelnemende gemeenten een ontwerp 

besluit is toegezonden en zij in de gelegenheid zijn gesteld om hun wensen en bedenkingen ter 

kennis van het Algemeen Bestuur te brengen.

Het AB van VGGM heeft een ontwerpbesluit opgesteld met als bijlage de concept statuten voor de 

stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden.

In het nu voorliggend voorstel wordt u om uw zienswijze gevraagd.

Beoogd efect
Met de oprichting van de stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden wordt beoogd een autonome, 

slagvaardige Veilig Thuis-organisatie in te richten met als opdracht het uitvoeren van de wettelijke, 

en de overige niet-wettelijke, taken van het Advies- en Meldpunt huiselijk geweld en 

kindermishandeling (ex art. 4.1.1. van de WMO 2015).

Kader
Het vragen om uw zienswijze is niet alleen verankerd in de Gemeenschappelijke Regeling VGGM 

maar past ook in onze besturingsfilosofie.

Argumenten

Met het vragen van wensen en bedenkingen volgens artikel 6a van de GR VGGM wordt de raad 

geïnformeerd over de vorm en aansturing en kunnen wensen en bedenkingen worden ingebracht. 

Dit om ervoor te zorgen dat de gemeenteraden goed op de ontwikkelingen aangesloten blijven.

Het besluit van het AB van VGGM tot het oprichten van een stichting maakt het mogelijk de huidige 

projectorganisatie Veilig Thuis per 1 april 2017 onder te brengen in een zelfstandige stichting onder 

de VGGM. 

Kanttekeningen
Geen 

Draagvlak
Met de oprichting van de stichting wordt beoogd om een autonome en slagvaardige Veilig Thuis 
organisatie in te richten met als opdracht het uitvoeren van de wettelijke, en overige niet wettelijke, 
taken van het Advies- en meldpunt huiselijke geweld en kindermishandeling (art. 4.1.1. van de 
WMO 2015). 
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Aanpak/Uitvoering
Nadat de wensen en bedenkingen kenbaar zijn gemaakt in alle gemeenten (uiterlijk eind januari 

2017) zullen deze in de definitieve besluitvorming van het AB van VGGM worden betrokken. In 

maart 2017 vindt definitieve besluitvorming in het AB van VGGM plaats.

De medewerkers van Veilig Thuis worden regelmatig schriftelijk en mondeling geïnformeerd over de 

stand van zaken in de overdracht van onderneming Veilig Thuis.

De verwachting is dat in februari 2017 in ons college besluitvorming kan plaatsvinden over de 

inhoudelijke en financiële consequenties van de overgang van onderneming Veilig Thuis Gelderland 

Midden. U wordt hierover geïnformeerd.

Communicatie
Alle betrokkenen (bestuur en uitvoering) worden op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.

Als de besluitvorming heeft plaatsgevonden in de eerste maanden van 2017 zal verder ook extern 

worden gecommuniceerd over de veranderingen, de gevolgen en de verwachte efecten.

Financiële consequenties
Het besluit tot daadwerkelijke overdracht van onderneming van de huidige projectorganisatie naar 

de nieuwe op te richten stichting zal uiterlijk medio februari 2017 door de colleges van de 16 

betrokken gemeenten worden genomen. Onderdeel van dit besluit is een business case met daarin 

de begroting 2017, een advies op basis van het due diligence onderzoek door een onafhankelijke 

externe deskundige en mogelijk een voorstel voor de financiële dekking voor eventuele 

achterlatings-, inpassings- en frictiekosten.

Op het moment van toezending van de vraag om wensen en bedenkingen aan de gemeenteraad, is 

de conceptbegroting van Veilig Thuis voor 2017 nog niet uitgebracht. Opdracht aan VGGM is om de 

inrichting van Veilig Thuis per 1 januari 2017 (nu 1 april 2017) zonder frictiekosten te realiseren. Als 

gevolg van een toename van de aantallen meldingen en adviezen bij Veilig Thuis en stringentere 

eisen die door de Inspectie Jeugdzorg aan Veilig Thuis-organisaties worden gesteld, zullen de kosten 

voor Veilig Thuis in 2017 naar verwachting toenemen. Hierover zullen wij u zo spoedig als mogelijk 

informeren.

Juridische consequenties
Het nu voorliggend voorstel heeft geen juridische consequenties.

WMO-aspecten
Het organiseren van een robuuste VT organisatie is direct opdracht uit de Wmo2015.

Gezondheid
Een goed functionerende VT organisatie is van invloed op veiligheid en welbevinden en dus op 

gezondheid.

Duurzaamheid
Niet van toepassing

Efect op vermindering regeldruk
Niet van toepassing
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Alternatieven 
U kunt besluiten om af te zien van het indienen van wensen en bedenkingen.

Bijlagen 

Brief van het AB van VGGM aan de gemeenteraden

Het ontwerpbesluit van het AB van VGGM tot oprichting van de Stichting Veilig Thuis Gelderland-

Midden

Conceptstatuten Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden
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