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onderwerp: Zienswijze oprichting Stichting VTRR

Geachte heer De Lange,
In uw brief van 25 september 2017 heeft u ons verzocht om vóór 1 december a.s. onze
zienswijze met betrekking tot de oprichting van Stichting Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond
per 1 januari 2018 in te dienen.
De raad heeft bij hoofde van Commissie Samenleving op 30 oktober 2017 kennis genomen
van het feit dat per 1 januari 2018 Veilig Thuis, als nieuw op te richten stichting, wordt
gepositioneerd onder Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond. In deze brief laten wij u
weten hoe wij hierover denken.
Wij staan achter het streven om van Veilig Thuis een krachtigere organisatie te maken,
waarbij deskundigheid en snelheid van handelen voorop staan. Wanneer het onderbrengen
van een nieuw op te richten stichting Veilig Thuis onder JBRR daaraan bijdraagt, staan wij
daar uiteraard achter. Waar wij voor willen waken is vermenging van de budgetten van
Veilig Thuis en JBRR. Deze laatste organisatie mag niet de dupe worden van de benarde
financiële situatie bij Veilig Thuis. Een lobby op Rijksniveau voor aanvullende middelen
ondersteunen wij daarom ook van harte.
In mei dit jaar zijn wij geïnformeerd over het verbeterplan dat Veilig Thuis heeft opgesteld
naar aanleiding van het inspectierapport. Met name de problematiek rondom de wacht
lijsten, het onvoldoende verantwoordelijkheid nemen voor de veiligheid bij de meldingen,
het monitoren van de meldingen en het uitvoeren van onderzoeken binnen de wettelijk
gestelde termijn, waren belangrijke verbeterpunten. Wij gaan ervan uit dat door de
voorgenomen efficiëntere bedrijfsvoering en de kwaliteitsverbetering deze problemen in de
loop van 2018 zijn opgelost en ontvangen daarover graag een inhoudelijke terugkoppeling.
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Wij vertrouwen erop dat u onze opmerkingen en aanbevelingen meeneemt in de verdere
besluitvorming rondom Veilig Thuis.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor vragen kunt u contact
opnemen met mevrouw D. Slingerland via 0181 471130 of via e-mailadres
d.slingerland@brielle.nl.
Hoogachtend,
de raad van de gemeente Brielle
namens deze,
de griffier
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