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Wij stellen voor: 

 

Voor het uitvoeren van het plan van aanpak Veilig Thuis 2018 een extra budget in de 

begroting op te nemen van € 81.075,- ten laste van de reserve Sociaal Domein en hiertoe 

begrotingswijziging 2018-3 vast te stellen. 

 

 

 

 

Inleiding 

       

De inspectie Jeugdzorg en de Inspectie voor de Gezondheidszorg hebben Veilig Thuis 

Hollands Midden begin 2017 beoordeeld met een onvoldoende. Er is een wachtlijst voor 

het starten van onderzoek en er zijn kwalitatieve verbeteringen nodig (opstellen van 

veiligheidsplannen, betere afspraken monitoring, betere dossiervorming). Daarnaast 

speelt er nog een aantal ontwikkelingen die naar verwachting een toename van 

werkzaamheden bij Veilig Thuis HM met zich meebrengt. Bijvoorbeeld 24-

uursbereikbaarheid van Veilig Thuis HM en uitbreiding van de meldcode. 

Veilig Thuis HM is met een plan van aanpak gekomen om bij de volgende inspectie aan 

het toetsingskader te voldoen en om in te kunnen spelen op toekomstige ontwikkelingen. 

Voor dit plan van aanpak zijn extra gelden benodigd in 2017, 2018 en verder. Voor 2017 

en 2018 is een regionale subsidieaanvraag gedaan. Deze aanvullende subsidie is nodig 

om o.a. extra formatie aan te trekken en om procesoptimalisaties door te voeren. 

Voor 2017 heeft de raad op 14 september, bij de Bestuursrapportage 2017, al besloten 

de extra middelen beschikbaar te stellen. Voor 2018 dient de raad nog een besluit te 

nemen. 

 

 



 

 

Bestaand kader en context 

Het Algemeen Bestuur van de RDOG heeft het plan van aanpak Veilig Thuis HM op 5 juli 

2017 positief beoordeeld en ingestemd met de uitvoering ervan. Het 
Portefeuillehoudersoverleg Publieke Gezondheid (PPG) heeft ingestemd de 
subsidieaanvragen voor de meeruitgaven 2017 te laten verlopen via alle gemeenten in 
Hollands Midden en hierbij een verdeelsleutel op basis van het inwoneraantal te hanteren. 
Voor 2018 is ingestemd de subsidie via de centrumgemeente te laten verlopen. 

 

 

Beoogd effect 

Het te behalen resultaat is een toekomstbestendig Veilig Thuis dat: 

• in staat is adequaat in te spelen op toekomstige ontwikkelingen met betrekking tot 

de bestrijding van huiselijk geweld en kindermishandeling;  

• invulling geeft aan de bestuurlijke opdracht RDOG 2020 – Gezond GeregelD, 

waaronder adequate en tijdige informatievoorziening aan de gemeenten;  

• de ketensamenwerking met de politie en het lokale veld heeft verbeterd;  

• voldoet aan de eisen van de inspectie. 

 

 

Argumenten 

Voor een toekomstbestendig Veilig Thuis zijn de eerder begrote middelen niet voldoende 

gebleken. Voor 2018 is er € 2,8 miljoen extra nodig. Uit benchmark onderzoek van Q 

consult bleek dat er met name op de uitvoerende functies te weinig formatie is. 

Om Veilig Thuis toekomstbestendig te maken wordt er met extra subsidie ingezet op: 

• Uitvoering primair proces en ondersteuning 

• Flexibele schil 

• Incidentele kosten 

In het bijgevoegde plan van aanpak (bijlage 2) zijn uitgebreid de probleemanalyse, 

oplossingsrichtingen en acties beschreven. 

 

 

 

Kanttekeningen 

1. De extra benodigde gelden zijn gebaseerd op inschattingen en benchmarks. Er is een 

inschatting gemaakt in de stijging van het aantal meldingen voor de komende jaren. 

In combinatie met de resultaten van de procesoptimalisaties, is vervolgens een 

inschatting gemaakt van het aantal benodigde (extra) formatie. 

2. Veilig Thuis HM is medio 2015 ook al onvoldoende beoordeeld. Ook toen is er een 

plan van aanpak opgesteld en zijn er extra mensen aangetrokken. Destijds had de 

lange wachtlijst te maken met het feit dat het Advies- en Meldpunt 

Kindermishandeling en het Steunpunt Huiselijk Geweld pas recent gefuseerd waren 

tot Veilig Thuis (op 1 januari 2015). 

3. Deze maatregelen kunnen niet garanderen dat Veilig Thuis geen knelpunten meer zal 

kennen. Deze maatregelen en meer financiële armslag voor Veilig Thuis betekent dat 

de noodzakelijke menskracht en kwaliteit op peil kan worden gebracht. Het biedt niet 

de garantie dat er geen wachtlijsten meer ontstaan of dat de Inspectie positief 

oordeelt. Daarvoor is de invloed van externe factoren te groot en de praktijk te 

weerbarstig. Ook kost het (veel) tijd om de organisatie en de medewerkers te laten 

mee ontwikkelen. Er is blijvende alertheid nodig, ook van gemeenten, om de 

organisatie naar wens te laten functioneren 

 

 
Financiële consequenties 

Voor 2018 is € 2,8 miljoen extra benodigd. Het bedrag voor Hillegom is vastgesteld op:  

€ 81.075,- Wij stellen voor dit te dekken uit de reserve Sociaal Domein Hillegom. 



 

 

Voor 2019 wordt onderzocht of de (extra) gelden van Veilig Thuis meegenomen kunnen 

worden in de BPI (bedrag per inwoner) van de RDOG begroting. 

 

 

Aanpak, uitvoering en participatie 

Veilig Thuis valt van oudsher onder het jeugdbudget en ontvangt subsidie van de 

regiogemeenten Leiden en Gouda. De bijdrage per gemeente aan Veilig Thuis wordt 

vervolgens betaald via de reguliere bijdrage aan de RDOG, gebaseerd op de hoogte van 

het jeugdzorgbudget. Het Algemeen Bestuur van de RDOG heeft ingestemd om de 

subsidieaanvragen voor 2018 via de centrumgemeente te laten verlopen. Ook bij deze 

extra subsidie is ervoor gekozen uit te gaan van een bijdrage per inwoner. Elke gemeente 

maakt het bedrag zelf over naar de RDOG. De centrumgemeente geeft een beschikking af 

voor het totale bedrag (DU budget, TWO budget en extra subsidie). 

 

 

Duurzaamheid 

Niet van toepassing. 

 

Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT) 

In Lisse en Teylingen is niet een dergelijk voorstel voorgelegd aan de raad. 

 

 

Urgentie 

De gelden moeten beschikbaar zijn voor 2018. 

 

Evaluatie 

Er vinden interne audits Veilig Thuis plaats. Door middel van de verbeterde 

kwartaalrapportages Veilig Thuis kan de gemeente vinger aan de pols houden en sturen. 

 

 

Bijlagen en achtergrondinformatie 

 Bijdrage per gemeente Holland Rijnland aan subsidie Veilig Thuis 2018 op basis van 

bijdrage per inwoner 

 Plan van Aanpak Veilig Thuis – Naar een toekomstbestendig Veilig Thuis 20 juni 2017 

 Meerjarenraming Veilig Thuis 2017-2020 

 Begrotingswijziging 2018-3 

 

 
namens het college van burgemeester en wethouders, 

 
ing. G.P. van Lierop A. van Erk 
secretaris burgemeester 
 
 
 

  



 

 

Raadsbesluit 

 

 

 

De raad van de gemeente Hillegom, 

 

gelezen het voorstel van het college, 

 

gelet op artikel 108 Gemeentewet, 

 

 

besluit: 

 

voor het uitvoeren van het plan van aanpak Veilig Thuis 2018 een extra budget in de 

begroting op te nemen van € 81.075,- ten laste van de reserve Sociaal Domein en hiertoe 

begrotingswijziging 2018-3 vast te stellen. 

 

 

Aldus besloten in de raadsvergadering van 7 december 2017, 

 

 

 

drs. P.M. Hulspas-Jordaan A. van Erk 
griffier voorzitter 
 


