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1. Inleiding
Bijgevoegd treft u aan de subsidiebeschikking 2022 voor Stichting Veilig Thuis Rotterdam
Rijnmond (hierna: VTRR). De subsidieaanvraag is op 29 september 2021 compleet
aangeleverd.

Gevraagd besluit
Het AB wordt gevraagd te besluiten tot:

1. Het verlenen van een subsidiebedrag van in totaal € 18.000.000,- aan Stichting Veilig
Thuis Rotterdam Rijnmond ten behoeve van het inrichten van de taak Veilig
Thuisorganisatie en de uitvoering van de daartoe omschreven wettelijke en niet-
wettelijke taken met betrekking tot huiselijk geweld en kindermishandeling in de regio
Rotterdam Rijnmond, gedurende de periode 1 januari 2022 tot 31 december 2022.

2. De hiervoor benodigde verhoging van het budget Veilig Thuis (perceel H) 2022 van
€ 1.299.896,00 te betrekken bij de eerstvolgende begrotingswijziging 2022.

2. Toelichting
VTRR ontvangt jaarlijks subsidie voor de uitvoering van het inrichten van de taak Veilig
Thuisorganisatie en de uitvoering van de hieronder omschreven wettelijke en niet-wettelijke
taken met betrekking tot huiselijk geweld en kindermishandeling in de regio Rotterdam
Rijnmond. Uit de aanvraag blijkt het volgende:
 VTRR vraagt om een subsidiebedrag van in totaal € 18.000.000,-. Het gereserveerde

bedrag (perceel H) in de begroting 2022 is niet toereikend om deze kosten volledig te
dekken.

Begroting 2022 Aanvraag 2022 Verschil
Perceel H €      16.700.104,00 €       18.000.000,00 € - 1.299.896,00

 Ten opzichte van de subsidie voor 2021 en de gerealiseerde taken tot nu toe zien we dat
het verzoek om meer subsidie toe te schrijven is aan de groei / toename van drie wettelijke
taken:

 Advies- en Ondersteuningsvragen:
 Onderzoek
 Crises

Aan : AB
Datum vergadering : 17 december 2021
Van : DB
Behandelend ambtenaar : Anthoinette Matulessy
Onderwerp : Subsidieverlening 2022 VTRR
Bijlage(n) : 1) Subsidiebeschikking 2022 aan VTRR

2) Jaarplan 2022 van VTRR
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Aantal
begroot

Tarief
2021

Verleend
bedrag in 2021

Aantal
begroot
2022

Tarief
2022

Gevraagd
bedrag 2022

Verschil
2021 -2022

Wettelijke taken
Advies en ondersteuning 10.500 216 €    2.264.123 13.000 220 €    2.858.759 €     594.636
Onderzoek 250 5.045 €    1.261.344 400 5.145 €    2.058.150 €     796.806
Crisis 620 3.253 €    2.016.994 700 3.318 € 2.322.386 €     305.392

€    5.542.461 €    7.239.295 €  1.696.834

Onderbouwing hogere subsidieaanvraag
Sinds 2020 zien we een toename van de dienst Voorwaarden en Vervolg (V&V) en de dienst
Onderzoeken. Deze stijging staat in verhouding met het toegenomen aantal meldingen. Ook
heeft VTRR vanaf september 2020 aangegeven dat zij een toename ziet in complexiteit van
casussen. Mede door de beperkende maatregelen tijdens Corona, zijn gezinnen meer in
isolement geraakt, is er minder hulpverlening achter de voordeur gekomen en zijn wachtlijsten
voor hulp en ondersteuning niet afgenomen (soms toegenomen, in het bijzonder bij de GGZ en
ook bij enkele wijkteams). VTRR ziet door de toenemende complexiteit van casussen een
verschuiving van de dienst V&V naar de dienst Onderzoek. In 2020 was een realisatie van 80%
V&V en 20 % Onderzoek. Medio 2021 zien ze een verschuiving naar 70% V&V en 30%
onderzoek. Voor 2022 verwachten zij, met inachtneming van de verschuiving die plaats vindt in
V&V naar de nieuwe dienst Onderzoek (voorstel begroting 2022) een verhouding van 75% V&V
en 25% Onderzoek.

In onderstaande tabel is de toename in de dienst Onderzoek weergegeven: op alle typen
geweld is een toename in 2021 te constateren. Peildatum is 9/11 2021 (verwachting is, dat de
laatste 2 maanden dit nog toeneemt). Het grootste aandeel ligt in de onderzoeken naar
Kindermishandeling en Partner geweld/HG. Het aantal onderzoeken naar Kindermishandeling is
redelijk gelijk gebleven.

Dienst onderzoek 2020 Peildatum 9/11 2021

Ouderen mishandeling 6 10
Kindermishandeling 147 154
Partner geweld/HG 86 150
Geweld tegen ouders 4 8
Overige problematiek 25 45
Totaal 268 367

Het aantal onderzoeken naar Partner geweld/HG is fors gestegen. Dit heeft enerzijds te maken
met het feit dat in 2020 de integrale aanpak op ‘ex-partner stalking’ tot stand is gekomen en
daarmee Veilig Thuis een stevige rol heeft in de aanpak van ‘ex-partner stalking’. Een casus
waar sprake is van ‘ex-partner stalking’, waar VTRR (samen met de politie) inschat dat er
sprake is van een hoog risico op veiligheid, vraagt altijd om de inzet van een dienst Onderzoek,
waarbij diverse bronnen geraadpleegd worden en een integraal plan wordt opgesteld met
diverse betrokken ketenpartners.
Ook de complexe scheidingen vragen vaak om de inzet van de dienst Onderzoek, dit kan gaan
over zowel signalen van kindermishandeling, als partner geweld/HG als overige problematiek.
Er komen meer meldingen binnen, waar sprake is van deze problematiek. Complexe
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scheidingen vragen vaker om onderzoek: de analyse van de onderliggende problematiek is
vaak ingewikkeld.
 De taak ‘Ondersteuning’ is als nieuw product toegevoegd aan de werkzaamheden. In 2021 is

deze dienst gedeeltelijk opgenomen onder Voorwaarden & Vervolg. De kostprijs per stuk
daalt van € 3.711 voor Voorwaarden & Vervolg naar € 392 voor Ondersteuning. Naar
verwachting komen 150 Voorwaarden & Vervolg zaken in aanmerking om te worden
vervangen door ‘Ondersteuning’. Daarnaast verwacht VTRR dat 350 overige zaken in
aanmerking zullen komen voor de dienst ‘Ondersteuning’. Ook verwacht VTRR dat de
overhead minder snel zal groeien dan de uitgaven van het primair proces. VTRR stelt zich
daarom als doel om in 2022 € 343.000,- te besparen.

 Wat ook opvalt in de aanvraag is dat VTRR een ‘korting’ opvoert van € 213.000. Dit als
gevolg van een eerdere korting van € 209.000 in de subsidiebeschikking voor het jaar 2021.
VTRR zou destijds voor 2021 meer subsidie aangevraagd hebben dan in de begroting 2021
van de GRJR was gereserveerd. Omdat het aangevraagde bedrag hoger was dan begroot,
is het om die reden niet gehonoreerd. Het niet honoreren van de volledige
subsidieaanvraag, beschouwde VTRR als een korting op het aangevraagde bedrag en is dit
als zodanig opgenomen in de subsidiebeschikking.
Het überhaupt toepassen van een korting op een subsidieaanvraag is discutabel en
ongepast. Hooguit de motivering van het besluit op basis van argumenten is passend. Met
VTRR is daarom overleg geweest om de korting om de hierboven genoemde redenen niet
toe te passen en achterwege te laten. Het aangevraagde bedrag van € 18.000.000,- blijft
desondanks ongewijzigd.

 De subsidieaanvraag 2022 van VTRR is ook als zodanig in de ambtelijke werkgroep VTRR
van 4 november jl. besproken.

3. Consequenties
Financiële consequenties:

a. Aan Stichting Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond wordt subsidie verleend van in totaal
€ 18.000.000,- ten behoeve van het inrichten van de taak Veilig Thuisorganisatie en de
uitvoering van de daartoe omschreven wettelijke en niet-wettelijke taken met betrekking
tot huiselijk geweld en kindermishandeling in de regio Rotterdam Rijnmond, gedurende
de periode 1 januari 2022 tot 31 december 2022.

b. De hiervoor benodigde verhoging van het budget VTRR (perceel H) 2022 van
€ 1.299.896,00 te betrekken bij de eerstvolgende begrotingswijziging 2022.

Personele consequenties of Juridische consequenties:
-

4. Vervolgprocedure
Planning:

1. Na besluitvorming over de subsidieverlening voor het jaar 2022 aan VTRR wordt de
beschikking ondertekend door de secretaris/directeur van de GRJR.

2. De UO draagt er zorg voor dat de beschikking aan VTRR wordt verzonden.
3. In samenwerking met afdeling Financiën ziet de UO erop toe dat betaling van de

voorschotten aan VTRR zullen plaatsvinden.


