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VERTROUWELIJK: Ontwikkelingen Veilig Thuis

RAADSINFORMATIE BRIEF VEILIG THUIS.
Geachte leden van de gemeenteraad,
Aanleiding:
De gemeente Beesel maakt onderdeel uit van de 14 samenwerkende gemeenten in
Noord- en Midden Limburg die vanuit de WMO de wettelijke taak hebben invulling te
geven aan het Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling, de
functie Veilig Thuis.
De Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 legt bij iedere gemeente de taak neer
om invulling te geven aan de functie advies- en meldpunt huiselijk geweld en
kindermishandeling, Veilig Thuis.
De gemeenten in Noord- en Midden Limburg hebben deze taak tijdelijk, in afwachting
van een definitieve invulling, neergelegd bij een samenwerkingsverband van de
Mutsaersstichting en Bureau Jeugdzorg Limburg.
In het kader van de actieve informatieplicht informeren wij u over de stand van zaken
en door ons genomen maatregelen betreffende de functie Veilig Thuis.
Huidige situatie:
Geconstateerd kan worden dat de huidige samenwerking tussen Mutsaersstichting en
Bureau Jeugdzorg Limburg (BJZ) niet voldoet aan de gemaakte afspraken en
daarmee niet voldoet aan onze verwachtingen. Dat is een onaanvaardbare situatie.
De samenwerking met de Mutsaersstichting verloopt niet volgens de afspraken over
het inrichten van een goede werkorganisatie. Het gaat hier om afspraken zoals de
inzet van personeel en de fysieke werkplek. Het is voor de verantwoordelijke
gemeenten zo onmogelijk om wettelijke taken uit te voeren Maar wat nog veel
belangrijker is: mensen die te maken krijgen met huiselijk geweld en
kindermishandeling lopen onnodig risico. En dat is onacceptabel, want het gaat hier
om een zeer kwetsbare doelgroep.
Helaas hebben wij geen juridische basis om rechtstreeks in te grijpen in de huidige
samenwerkings(overeenkomst) tussen Mutsaersstichting en BJZ.

In verband hiermee en met inachtneming van wettelijke garanties en
subsidievoorwaarden zijn de volgende maatregelen getroffen:
-

-

de subsidierelatie voor de functie Veilig Thuis met de Mutsaersstichting eindigt
per 1 juli 2015 van rechtswege.
Bureau Jeugdzorg Limburg wordt verzocht om van 1 juli 2015 tot en met 31
december 2015 de verantwoordelijkheid te nemen voor al de wettelijke taken
van Veilig Thuis.
De contouren van de definitieve invulling van de functie Veilig Thuis vóór 1
januari 2016 uit te werken.

Communicatie en vervolgtraject:
- De gemeente Venlo, vanuit haar rol als centrumgemeente, communiceert
namens de 14 gemeenten in Noord en Midden Limburg actief over het besluit
om de subsidie aan de Mutsaersstichting te beëindigen.
- De colleges van B&W van alle 14 gemeenten in Noord- en Midden Limburg
hebben een gelijkluidend besluit genomen.
- Er komt 20 mei een persbericht in Dagblad de Limburger.( bijlage)
- Alvorens deze informatie door Venlo pro-actief naar buiten wordt
gebracht vragen we u om de vertrouwelijkheid van deze informatie te
respecteren om te voorkomen dat er al eerder maatschappelijke onrust
zal ontstaan.
Contouren voor de toekomstige definitieve invulling functie Veilig Thuis:
De uitvoering van de functie Veilig Thuis wordt in de toekomst bij één nader te
benoemen organisatie onder gebracht. De samenwerkende gemeenten in Noord en
Midden Limburg gaan de definitieve invulling en uitwerking van Veilig Thuis nu verder
uitwerken. Per 1 januari 2016 moet er weer een stabiele basis zijn voor Veilig Thuis.
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