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Omschrijving
Tijdens de behandeling van de ontwerpbegroting van de VRK zegt 
burgemeester Wienen toe dat hij de commissies Bestuur en Samenleving 
zal informeren over de verbeterslag die is gemaakt bij Veilig Thuis ten 
aanzien van de efficiëntie als gevolg van de samenvoeging met de VRK.

Naar aanleiding van deze toezegging wordt er een bijeenkomst georganiseerd in Q1 van 2022. Desgewenst 
kan de toezegging 'efficiency verbetering Veilig Thuis nav samenvoeging VRK' worden meegenomen tijdens 
deze bijeenkomst en kunnen wij u daarover nader infomeren.

Bestuursorgaan en Ontstaansdatum
Commissie bestuur d.d. 10-6-2021

Commissie Samenleving 02 -12-2021 - Toezegging wethouder Botter (2021/671159): Met een aantal cie 
leden en hulpverleners praten in een bijeenkomst waarin een concretiseringsslag gemaakt kan worden in 
de lokale aanpak van huiselijk geweld.

Onderwerp
Toezegging Efficiency verbetering Veilig Thuis nav samenvoeging VRK

Stand van Zaken/afdoening
Het onderbrengen van Veilig Thuis (VT) in de GR VRK is ingegeven door de beperkte schaalgrootte van de 
voormalige stichting Veilig Thuis (deze is inmiddels geliquideerd). Er waren grote risico's voor de 
bedrijfscontinuïteit en daardoor kon er niet goed geanticipeerd worden op financiële problemen en 
wettelijk taken stonden zwaar onder druk. Daarom is er gekozen om de 'warme (bedrijfsvoeringsjschil' 
onder de VRK te plaatsen. Bijkomend effect hiervan was meer stabiliteit en continuïteit van de wettelijke 
taken van VT.
Zowel de wettelijke taken, wachtlijsten en dienstverlening zoals de Crisisdienst VT worden op kwaliteit 
gemonitord door de stuurgroep Veilig Thuis die maandelijks overleg voert met de directie van VT. Daar 
waar de kwaliteit onder druk komt te staan worden aandachtspunten voor verbetering geadresseerd en 
bijgestuurd. De stuurgroep Veilig Thuis adviseert het Dagelijks- en Algemeen bestuur van de VRK.
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