
      

 

Amendement Veiliger Thuis  

 

Haarlemse gemeenteraad in vergadering bijeen op donderdag 25 juni 2020, 

 
 
Constaterende dat  
 

• De begroting 2021- 2024 constateert dat de dienstverlening van Veilig Thuis tal 
van gebreken kent, de organisatie instabiel is, met een hoog ziekteverzuim en 
onvoldoende personeel (blz. 38 begroting); 

• Er daardoor minder gemeld wordt bij VT dan wenselijk is voor aanpak van 
geweldssituatie en er door een onvoldoende uitvoering van de radarfunctie 
interventies niet goed worden uitgevoerd; 

• Inzet van VT meer nodig is dan wenselijk omdat ketenpartners nog onvoldoende 
kennis van zaken hebben om huiselijk geweld en kindermishandeling op het 
gewenste niveau van hulpverlening aan te pakken; 

• De begroting constateert dat geweld achter de voordeur niet acceptabel is. De 
inzet daarom moet zijn dat huiselijk geweld en kindermishandeling wordt 
voorkomen en als het zich toch voordoet direct wordt ingegrepen. De 
ketenpartners dienen ervoor te zorgen dat er wordt toegewerkt naar een 
duurzaam veilige situatie; 

• Het college van mening is dat door het onderbrengen van Veilig Thuis bij de VRK 
een efficiencyvoordeel kan worden behaald; 

• Het college tevens vindt dat de gemeente Haarlem niet akkoord moet gaan met 
het verhogen van de  bijdrage aan Veilig Thuis. Eerst moet een totaaloverzicht 
en onderbouwing van voorgenomen uitgaven beschikbaar zijn; 

 
Overwegende dat 
 

• Gebreken in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling nu 
onaanvaardbare risico’s met zich meebrengen. 

• Het daarom dringend noodzakelijk is dat er een actieplan komt om de aanpak 
van huiselijk geweld en kindermishandeling structureel te verbeteren. Dit 
actieplan nog in 2020 door de VRK dient te worden vastgesteld; 

• Eerst na de vaststelling van een dergelijk actieplan de uitgaven voor de jaren 
2021- 2024 voldoende zijn onderbouwd; 



 
 

 
Wijzigt de door het college voorgestelde zienswijze bij de meerjarenbegroting van 
de VRK als volgt 
 
De door het college voorgestelde tekst onder punt 1 van de zienswijze komt als volgt te 
luiden: 
 
Aan de VRK te kennen geven dat de gemeente Haarlem niet akkoord gaat met het 
verhogen van de bijdrage aan Veilig Thuis. Eerst dient een totaaloverzicht en 
onderbouwing van de voorgenomen uitgaven te worden ontvangen. Haarlem hecht er 
aan dat een plan van aanpak wordt opgesteld dat de aanpak van huiselijk geweld en 
kindermishandeling structureel verbetert. De kosten verbonden aan het plan van 
aanpak dienen dan ook onderdeel uit te maken van de voorgenomen uitgaven. Dat er 
afgezien hiervan geen bezwaren zijn tegen de vaststelling van de ontwerp 
programmabegroting 2021-2024 van de VRK (inclusief de effecten voor 2020). 
 
 
 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
 
 
Frits Garretsen SP     Jacques Armand  Trots    Gertjan Hulster  AP 
  


