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Collegebesluit gunning 'Veilig Thuis'  

Bestuurlijk 

behandelvoorstel 

(2014/454714) 

STZ/JOS 

Collegebesluit 

Besluitpunten college 
1. Het college besluit de functies Steunpunt Huiselijk Geweld, Advies en 

Meldpunt Kindermishandeling en crisisinterventie per 2015 te gunnen 

aan respectievelijk Kontext en Bureau Jeugdzorg Noord-Holland; 

2. Het college besluit op grond van economische en/of financiële 

belangen van de gemeente en van de aanbieders Bijlage 3 niet openbaar 

te maken en geheimhouding op te leggen ex artikel 55 Gemeentewet 

omtrent het behandelde in de vergadering en omtrent de inhoud van de 

stukken; 

3. De kosten van dit besluit bedragen: 

 € 1.242.785,- voor de functie Steunpunt Huiselijk Geweld;  

 € 894.159,-   voor de functies Advies en Meldpunt 

Kindermishandeling en crisisinterventie; 

 € 24.247,- voor de frictiekosten van BJZNH i.v.m. huisvesting 

AMK medewerkers.  

Deze kosten zijn opgenomen in de programmabegroting.  

4. Het college besluit de wethouder van Jeugd, Onderwijs en Sport en de 

wethouder van Welzijn, Volksgezondheid, Cultuur en 

Burgerparticipatie te mandateren voor de ondertekening van de 

overeenkomsten voor 'Veilig Thuis'; 

5. a. Het college besluit de directeur/bestuurder van Kontext en de 

directeur/bestuurder van BJZNH machtiging te verlenen namens het 

college via de Collectieve opdrachtrouteervoorziening (CORV): 

 een verzoek tot onderzoek te doen bij de Raad voor de 

Kinderbescherming (RvdK) op basis van artikel 2.4 van de 

Jeugdwet; 

 zorgmeldingen over vermoedens van kindermishandeling af te 

handelen; 

 zorgmeldingen van politie af te handelen; 

 notificaties over intake en onderzoek door de RvdK te ontvangen 

en af te handelen; 

 notificaties over Jeugdbeschermingsmaatregelen na uitspraak van 

de rechtbank te ontvangen; 

 notificaties over door de RvdK of de rechtbank opgelegde 

Jeugdreclasserings-maatregelen te ontvangen. 

b. De directeur van Kontext  en de directeur van BJZNH kunnen voor 

de onder a genoemde bevoegdheden machtiging verlenen aan de onder 

hen ressorterende functionarissen; 

c. De uitoefening van de machtiging geschiedt met inachtneming van 

de van toepassing zijnde wet- en regelgeving en een 

Portefeuillehouder:  

Snoek, M. 

Auteur:  

Wierda, C.O.A. 

Email:  

twierda@haarlem.nl 

Telefoonnr  

023-5115099 



 
 
 
 
 
2014/454714 1. Publicatieformulier 
2 

 

bewerkersovereenkomst tussen het college van de gemeente Haarlem 

en bewerker;  

d. De bewerker neemt op grond van de bewerkersovereenkomst alle 

passende technische en organisatorische maatregelen om 

persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van 

onrechtmatige verwerking. 

6. Het college besluit de aanbieders te informeren over de gunning; 

7. Het besluit wordt ter informatie gestuurd aan de commissie 

Samenleving. 

 

 

Samenvatting/Doel/grond besluit 

Met de gunning van 'Veilig Thuis' voldoen de gemeenten aan de wettelijke 

taken per 1 januari 2015 op het gebied van de aanpak huiselijk geweld en 

kindermishandeling. 

In de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Jeugdwet is 

bepaald dat er op bovenlokaal niveau per 1 januari 2015 een Advies en 

Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK) gerealiseerd 

moet zijn. Dit betekent een samenvoeging van het Advies en Meldpunt 

Kindermishandeling (AMK) en het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG). 

Het doel is een verbetering van de aanpak huiselijk geweld en 

kindermishandeling door meer samenhang te realiseren (één gezin, één 

plan) en één meldpunt voor inwoners en professionals in te richten. Dit 

meldpunt heet landelijk: 'Veilig Thuis'. 

De gemeenten in Zuid-Kennemerland, IJmond en Haarlemmermeer zijn 

voornemens per 2015 de functies Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG), 

Advies en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) en crisisinterventie te 

beleggen bij respectievelijk Kontext en Bureau Jeugdzorg Noord-Holland 

(BJZNH). Voorliggende nota betreft het besluit tot gunning van deze 

opdracht aan deze organisaties. 

 

 

 

B&W vergadering 

Vergadering BenW d.d. 

9-12-2014 
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