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Geachte leden van de commissie Samenleving, 

 

In vervolg op de raadsinformatiebrief (2019/11240) van 8 januari informeert het college de commissie 

Samenleving over de stand van zaken rond de wachtlijsten die zijn ontstaan bij Veilig Thuis, het regionale 

advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling 

 

Ontwikkeling van de wachtlijsten 

 

 2018 2019 Totaal 

Haarlemmermeer 102 17 119 

Zuid-Kennemerland 99 19 118 

IJmond 134 23 157 

d.d. 18 januari 2019 

 

Door de inzet van het aparte wachtlijstteam neemt de wachtlijst van zaken vanuit het laatste kwartaal van 

2018 af. Er staan echter alweer een aantal zaken op een nieuwe wachtlijst van 2019. Deze worden door de 

reguliere medewerkers van Veilig Thuis opgepakt volgens het nieuwe wachtlijstprotocol. Dit protocol zorgt 

voor het stellen van prioriteiten en goed communiceren met de meldende professional.  

 

Plan van aanpak  

Veilig Thuis heeft een plan van aanpak opgesteld, in samenspraak met de gemeenten, waarin maatregelen 

worden aangekondigd op de korte en op de langere termijn.  
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Op korte termijn wordt een extern team ingezet en wordt per regio met de lokale ketenpartners en de Politie 

gesproken om in de casussen op de wachtlijst versneld zicht op veiligheid te krijgen. De nieuwe taken die 

Veilig Thuis krijgt op basis van de aangescherpte meldcode worden niet allemaal direct voor alle zaken 

ingevoerd en uitgevoerd. Op de langere termijn wordt met name gewerkt aan samenwerking in de keten, op 

de interne bedrijfsvoering, het op tijd werven voor vacatures en het voorkomen van overbelasting en verzuim 

onder de medewerkers.  

 

Gesprek inspectie 

Op dinsdag 22 januari heeft een gesprek tussen Veilig Thuis en de Inspectie Jeugd en Gezondheid (IGJ) 

plaatsgevonden, in aanwezigheid van een vertegenwoordiging van de gemeenten. In dit gesprek is er een 

toelichting geven op het plan van aanpak. De inspectie heeft vertrouwen in de stappen die Veilig Thuis zet en 

de samenwerking met de gemeenten. Ze blijven kritisch op het goed zicht houden op de wachtlijst zaken en 

over het verloop van de wachtlijst. Ze zullen daar maandelijks over worden gerapporteerd en over twee 

maanden staat er een nieuwe afspraak gepland. 

 

Vertrek directeur-bestuurder 

De Raad van Toezicht van Stichting Veilig Thuis Kennemerland en de directeur-bestuurder hebben in goed 

onderling overleg besloten om de samenwerking te beëindigen. Reden is het voornemen de Stichting Veilig 

Thuis Kennemerland onder te brengen bij de gemeenschappelijke regeling van de Veiligheidsregio 

Kennemerland. Ze zijn gezamenlijk overeengekomen dat zij haar taken per direct neerlegt om ruimte te 

geven de voorgenomen transitie te realiseren. Er is een interim bestuurder aangesteld, in afwachting van 

besluitvorming over de plaatsing van Veilig Thuis onder de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK). 

 

Financiële gevolgen 

Veilig Thuis heeft een begroting ingediend voor 2019 die op basis van de recente ontwikkeling nog moet 

worden aangepast. De financiële gevolgen van zowel het aanstellen van een extra team om de wachtlijsten 

weg te werken, als het aanstellen van een interim bestuurder worden in de totaalaanvraag van veilig thuis  

meegenomen.  

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

de secretaris,                      de burgemeester, 

 

 

 

 

 

 


