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Geachte heer De Jonge,
Huiselijk geweld en kindermishandeling hebben een grote maatschappelijke impact.
Het is een probleem dat enorme medische, psychische en sociale gevolgen heeft
voor slachtoffers en vaak van generatie op generatie wordt overdragen. Het is
evident dat dit maatschappelijke probleem een opgave is voor de overheid in nauwe
samenwerking met veel maatschappelijke partijen. Alleen dan kan structurele
veiligheid voor deze kwetsbare groep worden bereikt.
Een belangrijk onderdeel binnen deze aanpak is Veilig Thuis. Veilig Thuis Zeeland is
ondergebracht bij de gemeenschappelijke regeling GGD Zeeland. Vanuit de
gemeentelijke verantwoordelijkheid leveren alle 13 gemeenten een bijdrage aan het
aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Als Algemeen Bestuur van GGD
Zeeland luiden wij de noodklok ten aanzien van de ontwikkelingen, de betaalbaarheid
van Veilig Thuis en de mate waarin wij hierop kunnen sturen.
Explosieve groei
Met de aanscherping van de Wet Meldcode is niet alleen de rol van Veilig Thuis
organisaties veranderd. Veilig Thuis heeft een radarfunctie gekregen en ook is de
werkwijze aangepast door invoering van een nieuw handelingsprotocol. De effecten
van deze ontwikkelingen zijn - op basis van de gegevens van de eerste zes maanden
van 2019 - veel groter dan werd voorzien. Het aantal meldingen dat wordt
beoordeeld op veiligheid is in Zeeland met ca. 80% gestegen in vergelijking met
dezelfde periode vorig jaar. Daarnaast is door de veranderingen in werkwijze van het
nieuwe handelingsprotocol de totale ureninzet van Veilig Thuis Zeeland meer dan
verdubbeld.

Financiële tekorten
Op basis van een landelijke analyse die het Rijk hanteerde als basis voor extra
financiering is voor 2019 rekening gehouden met een geringe stijging van het aantal
meldingen en adviesvragen. Op basis van deze landelijke analyse was een stijging
van 7% voorzien, terwijl in Zeeland 80% meer meldingen op veiligheid worden
beoordeeld. Het tekort van Veilig Thuis Zeeland is daardoor structureel opgelopen
tot €800.000,-. Door de explosieve groei in het eerste half jaar 2019 worden de
doorlooptijden niet gehaald. Naarmate deze situatie langer duurt, nemen risico’s toe.
Met meer gezinnen die wachten op het herstel van veiligheid is het voor Veilig Thuis
Zeeland steeds moeilijker om zicht op de onveilige situaties te houden. Het tekort bij
Veilig Thuis Zeeland staat niet op zichzelf. Veel regio’s hebben kampen met grote
tekorten bij Veilig Thuis. Eerder hebben onder andere Zuid-Limburg en GelderlandMidden de noodklok geluid.
Gemeenten hebben, zoals u weet, daarbij ook grote tekorten binnen de jeugdzorg en
het sociaal domein. Hierdoor worden wij als gemeenten gedwongen onmogelijke
keuzes te maken op het terrein van veiligheid en zorg voor onze inwoners. Vooral
kwetsbare groepen in onze maatschappij worden hierdoor geraakt.
Belemmeringen in ketenaanpak
Allereerst is het van belang dat er voldoende financiële middelen beschikbaar zijn
voor Veilig Thuis. Wij zijn echter van mening dat alleen investeren in Veilig Thuis
geen oplossing biedt. De aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling is gelegen
in een goede ketensamenwerking.
In Zeeland speelt aanvullend ook een tekort op de arbeidsmarkt binnen dit domein.
Dit maakt het extra lastig om de benodigde capaciteit en kwaliteit te bieden. Het
tekort

aan arbeidskrachten vraagt

om innovatieve oplossingen binnen de

ketensamenwerking. Wij ondervinden echter grote belemmeringen door de landelijk
gestelde kaders. Zowel de financiële kaders als de kwaliteitskaders en SKJ registratie
van medewerkers, maken het moeilijk om werkprocessen anders in te richten en
efficiënter binnen de keten te werken. Dit maakt de zeer grote financiële last voor
gemeenten
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“Wie verantwoordelijk is moet kunnen sturen”
Als bestuur willen wij onze verantwoordelijkheid nemen binnen de aanpak huiselijk
geweld en kindermishandeling. Wij voelen ons echter belemmerd door het
financieringstekort enerzijds en daarnaast het tekort aan ruimte binnen de gestelde
kaders. Wie met minder geld meer wil bereiken moet kunnen innoveren. Dit vraagt
een financiële investering en buiten de kaders mogen handelen. Er is op dit moment
echter onvoldoende geld om zelfs de wettelijke taken uit te voeren. Van
mogelijkheden tot innoveren is bijna geen sprake.
Wij hebben de verantwoordelijkheid gekregen maar onvoldoende financiële middelen
en onvoldoende mogelijkheden om te sturen. Dit resulteert in gezinnen en kinderen
die onnodig lang in een onveilige situatie leven. Dit zal toch niet uw bedoeling zijn
van de door u geïnitieerde programma’s ten behoeve van de intensive aanpak
huiselijk geweld en kindermishandeling. Wij vragen u daarom dringend om
aanvullende financiële middelen en meer speelruimte om buiten de gestelde kaders
te handelen. Wij gaan graag hierover zo spoedig mogelijk met u in gesprek.

Hoogachtend,
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