
Bijlage 1:  

Opdracht aan de Veiligheidsregio Kennemerland 

 

Opdracht 

Veilig Thuis (VT) zo snel als mogelijk maar uiterlijk per 1-1-2020 onder te brengen bij Veiligheidsregio 

Kennemerland (VRK), met inachtneming van hieronder beschreven uitgangspunten en voorwaarden. 

. 

Opdrachtnemer is de ontvangende partij (VRK), de latende partij is VT. 

. 

Uitgangspunten en randvoorwaarden 

 

De volgende uitgangspunten voor de nieuwe juridische entiteit worden meegegeven: 

 

1. VT blijft zichtbaar met eigen identiteit binnen VRK 

2. Er wordt een goede verbinding en borging gemaakt tussen gemeentelijke beleidsontwikkeling 

rond Huiselijk Geweld en kindermishandeling en VT, zowel op bestuurlijk als ambtelijk niveau. 

3. Mens volgt werk en er volgen geen gedwongen ontslagen. 

4. De kosten voor de transitie lopen via de begroting van de VRK. 

 

Bij de inrichting van de VRK moet daarnaast aan de volgende randvoorwaarden worden voldaan:  

 

 De dienstverlening van VT in 2019 mag niet lijden onder het transitieproces (winkel blijft 

open) 

 Er wordt ingezet op zoveel mogelijk draagvlak onder het personeel. Medewerkers worden 

tijdig en volledig geïnformeerd over het proces dat wordt gevolgd en de voortgang daarvan. 

Zo mogelijk wordt een Buitengewone Ondernemingsraad geformeerd vanuit de 

Ondernemingsraden van VT en VRK met als doel alle belangen in een zo vroeg mogelijk 

stadium te kennen, knelpunten te detecteren en tot een oplossing te brengen. 

 Voor de overdracht wordt een nieuwe due diligence (lijst van verplichtingen) opgesteld, zodat 

de uitgangsstelling voor de VRK duidelijk is. Daarnaast wordt een risico inventarisatie 

gemaakt met daaraan gekoppeld beheersmaatregelen (nodig voor beoordeling 

weerstandscapaciteit VRK). 

 Alle lopende verplichtingen worden overgenomen per 1 januari 2020. Vanaf het moment van 

opdrachtaanvaarding door VRK worden nieuwe verplichtingen pas aangegaan na overleg met 

VRK. Hierover worden werkafspraken gemaakt. 

 Taken worden overgedragen met de daaraan gekoppelde middelen. Na overdracht gelden de 

regels zoals vastgelegd in Nota Begroting & Beheer van VRK. VT wordt een separaat 

programma met daaraan gekoppelde bekostigingsafspraken.  

 Na opdrachtneming, wordt zoveel als mogelijk gebruik gemaakt van de mogelijkheden (HRM, 

ICT, beleid) die de VRK biedt.  

 Er wordt een maximale inspanning geleverd om de frictiekosten zo laag mogelijk te houden. 

Daartoe wordt zoveel mogelijk gewerkt vanuit eigen personele inzet. Waar dat niet kan 

komen de frictiekosten tlv de ontvangende partij. 

 VT moet kunnen werken volgens het landelijk handelingsprotocol en voldoen aan de  

wettelijke eisen die aan hen gesteld worden. 

 Bestuurlijke invloed van verantwoordelijke wethouders moet zodanig geregeld worden dat 

slagvaardig, snel en effectief kan worden opgetreden en wethouders invulling kunnen geven 

aan hun verantwoordelijkheid. 



 De overlap van delen van de VRK met de Integrale Crisisdienst (ICD), het Multidisciplinair 

centrum kindermishandeling (MDCK)en Centrum Seksueel Geweld (CSG) met het Zorg & 

Veiligheidshuis wordt zoveel als mogelijk benut.. 

 Bestaand afsprakenkader tussen VT en gemeenten wordt meegenomen.  

 

 

Wie doet wat 

 

Opdrachtgever zijn de colleges van de gemeenten in de Veiligheidsregio Kennemerland, met 

uitzondering van Uitgeest, en namens hen het Portefeuillehoudersoverleg Sociaal Domein.  

 

Opdrachtnemer is de ontvangende partij, VRK  

De opdrachtnemer besluit tot aanvaarding van de opdracht, toont zich verantwoordelijk voor het te 

bereiken resultaat en rapporteert conform de afgesproken termijnen over de voortgang aan het 

Portefeuilehoudersoverleg Sociaal Domein. Indien daartoe aanleiding is worden voorstellen tot 

bijsturing gedaan. Opdrachtnemer schetst hoe de opdracht tot uitvoering wordt gebracht.  

 

De latende partij, VT is verantwoordelijk voor het tijdig en zorgvuldig in gang zetten van het traject tot 

opheffing van de Stichting. VT geeft aan wie aanspreekpunt is namens het personeel, directie en 

Raad van Toezicht van de Stichting en maakt voldoende personele capaciteit vrij om de overgang te 

realiseren.. 

VT geeft bij de start van de opdracht medewerking en inzage in alle relevante 

bedrijfsvoeringsgegevens en stelt bij wijziging van deze gegevens gedurende het implementatietraject 

de opdrachtnemer tijdig en volledig op de hoogte.  

 

VRK en VT informeren eenmaal per zes weken de stuurgroep VT (een delegatie vanuit het 

Portefeuillehoudersoverleg Sociaal Domein) en de Raad van Toezicht over de voortgang van het 

transitieproces. 

 

Start en einddatum  

De voorbereidingen worden getroffen na goedkeuring van de opdracht door de wethouders van het 

Portefeuillehoudersoverleg Sociaal Domein en daadwerkelijk gestart na besluitvorming van colleges 

van betrokken gemeenten en na aanvaarding van de opdracht van het Dagelijks Bestuur van VRK.  

 

Streefdatum voor start is 1 maart 2019. Uiterlijke datum om deze overgang te voltooien is 1 januari 

2020. 

 


