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Onderwerp

Zienswijze vorming Stichting Veilig
Thuis Rotterdam Rijnmond

Geachte leden van het algemeen bestuur,

Op 27 september 2017 hebben wij de oprichtingsakte voor de Stichting Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond
ontvangen. In deze brief geven wij, zoals gevraagd, onze zienswijze hierop.
Onze zienswijze
Wij gaan akkoord met de oprichting van de Stichting Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond. We vinden dat
dit de kwaliteit en efficiency van de organisatie ten goede komt. We benadrukken het belang van
monitoring en een tussentijdse midterm review bij de nieuwe begroting.
Advies- en meldpunt
Sinds 1 januari 2015 hebben gemeenten de verantwoordelijkheid een advies- en meldpunt te organiseren
voor het signaleren en onderzoeken van huiselijk geweld en kindermishandeling. We noemen deze
organisatie: Veilig Thuis. Waar Veilig Thuis de afgelopen drie jaar nog een samenwerking was tussen de
voormalige organisaties (Advies- en steunpunt huiselijk geweld, Advies- en meldpunt
Kindermishandeling), staan zij nu op het punt een stichting op te richten.
Wanneer er zorgen of signalen zijn, is het van belang dat Veilig Thuis snel kan acteren, samenwerkt met
andere partijen en met een integrale aanpak zorgt voor duurzame veiligheid. Veilig Thuis heeft een
belangrijke maatschappelijke opdracht om samen met lokale professionele organisaties inwoners te
beschermen tegen (geweld in) afhankelijkheidsrelaties. Met Veilig Thuis borgen we een sluitende aanpak
voor inwoners in een kwetsbare situatie. Deze sluitende en integrale aanpak versterken we met het
formaliseren van de samenwerking tussen de verschillende organisaties in een nieuwe stichting.
Eén organisatie
Met de oprichting van de stichting is de functie rondom huiselijk geweld en kindermishandeling integraal
geborgd. Als gemeenteraad vinden wij het van belang één stichting op te richten omdat dit ons inziens
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de kwaliteit van Veilig Thuis bevordert. Werken vanuit één organisatie met eenzelfde doel zorgt voor
samenwerking, uniformiteit, effectiviteit en een gezamenlijke werkcultuur.
Financiële ontwikkeling
We onderschrijven het uitgangspunt van het Algemeen Bestuur dat Veilig Thuis de kwaliteit moet kunnen
leveren die past bij haar rol en opdracht, en tegelijkertijd te streven naar een zo klein mogelijke
organisatie. Dit komt overeen met ons uitgangspunt van Lansingerland in het Sociaal Domein: lokaal,
tenzij regionaal een meerwaarde heeft. Door alleen het noodzakelijke door Veilig Thuis uit te laten
voeren, zoals het verzamelen van signalen en het onderzoeken van huiselijk geweld en kindermishandeling, voeren we zoveel mogelijk lokaal uit. We zetten (lokale) professionals in voor hulp en ondersteuning en stemmen in een lokale team af over een passende aanpak. Veilig Thuis schakelen we in
wanneer we expertise en daadkracht nodig hebben bij het doorbreken van de vicieuze cirkel van
(huiselijk) geweld.
Het bedrijfsplan laat zien dat een nieuwe begroting benodigd is om de juiste kwaliteit te kunnen leveren
en de opdracht van Veilig Thuis uit te kunnen voeren. Inzet van maatschappelijk werkers, gedragsdeskundigen en vertrouwensartsen is nodig voor een kwalitatief goed werkende organisatie waarbij de
basis op orde is. Daarnaast laat de benchmark zien dat de formatie (per 1.000 meldingen) lager is in
vergelijking met andere Veilig Thuis organisaties in Nederland. Tegelijkertijd worden er meer signalen
afgegeven per 1.000 inwoners. Ook is de complexiteit van de meldingen hoger dan gemiddeld. Dit vraagt
om een accurate, snelle en passende afhandeling van meldingen.
Monitoring
Wij vragen uw aandacht voor de onafhankelijke midterm review van de bedrijfsvoering van VTRR die u
aankondigt. Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond moet de juiste rol aannemen in het stelsel in het Sociaal
Domein. Dit vraagt monitoring van het aantal meldingen, de verwijzer en de wijze waarop VTRR
meldingen oppakt en doorzet (naar het lokale veld).

Met een vriendelijke groet,
gemeenteraad van Lansingerland

drs. Marijke Walhout
Griffier
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