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Samenvatting
Gemeente Boekel, en de subregio (Uden/Meijerijstad/Maasland), vindt het belangrijk dat
jeugdigen waarbij sprake is van huiselijk geweld en/ of kindermishandeling tijdig en adequaat
geholpen worden. Veilig Thuis (VT) en ONS Welzijn zijn organisaties die betrokken zijn bij deze
gezinnen. Voor een vernieuwde aanpak in huiselijk geweld en/of kindermishandeling in
samenwerking met de Basisteams Jeugd en Gezin is eenmalig extra geld nodig in 2018 en 2019.
Deze kosten ad € 22.627,86 voor Boekel kunnen niet verantwoord worden ten laste van het
bestaande budget Jeugd omdat deze niet toereikend is. Om deze reden wordt de gemeenteraad
gevraagd het extra geld te dekken uit de algemene middelen aangezien er een wettelijke taak te
vervullen is. Vooruitlopend op de besluitvorming is het gevraagd budget verwerkt in de
voorjaarsnota van 2018 maar mocht de streefdatum afwijken dan wordt de raad gevraagd deze
mutatie te verwerken in de Burap ’18.
Voorgesteld besluit :
1. Kennisnemen van de aanbiedingsbrief versterking samenwerking Veilig Thuis en ONS Welzijn.
2. Voor de duur van 1 jaar (oktober 2018 - oktober 2019) € 22.627,86 beschikbaar te stellen aan
Veilig Thuis voor een vernieuwde aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling zoals
vastgesteld in het werkplan van ONS Welzijn en Veilig Thuis.

Inleiding/probleemstelling:
Veilig Thuis (VT) heeft in 2017 een versmalde opdracht gekregen van de gemeenten in de regio
Brabant Noordoost. De organisatie houdt zich sindsdien enkel bezig met haar ‘dwang’ taken. Dat
houdt in dat VT zich alleen nog op trajecten richt waarbinnen ouders gedwongen worden om
ondersteuning te accepteren op straffe van strafrechtelijke vervolging. VT richt zich dan ook niet
meer op de ‘drang’ taken. Drangtaken zijn gericht op het motiveren van ouders om in het vrijwillig
kader ondersteuning te accepteren. Deze taken horen bij de Basisteams Jeugd en Gezin (BJG’s).
Tijdens de gesprekken met Veilig Thuis en met ONS Welzijn in aanloop naar de onlangs
afgesloten overeenkomst met ONS Welzijn komt naar voren dat deze huidige
samenwerkingsafspraak niet werkt voor cliënten én professionals. Dwangtaken overhevelen van
VT naar de BJG’s leidt tot situaties die niet werkbaar en wenselijk zijn voor cliënten. We hebben
VT en ONS Welzijn gevraagd om een werkplan te maken gericht op verbetering van trajecten
waarbij er anders (samen)gewerkt moet worden met ‘dwang-casussen’. Veilig Thuis vraagt
aanvullende inzet voor een nieuwe manier van samenwerken tussen VT en ONS Welzijn (Zie
bijlage 1: Aanbiedingsbrief versterking samenwerking VT BNO en ONS Welzijn).
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We hebben in de begroting voor 2018 geen rekening gehouden met de benodigde aanvullende
financiën voor Veilig Thuis voor deze zorginnovatie. We willen er via deze weg éénmalig extra
geld voor vrij maken.
Beoogd resultaat:
Een optimale aanpak in de samenwerking tussen Veilig Thuis en de lokale teams die leidt
tot duurzame veiligheid van jeugdigen in gezinnen. Daarmee wordt schade beperkt en
herhaling voorkomen én zet Veilig Thuis de uren zo efficiënt mogelijk in.
Argumenten:
1. Met de extra inzet van VT kunnen we aan jeugdigen in gezinnen waar huiselijk geweld en/ of
kindermishandeling speelt adequate hulp bieden.
VT heeft in de huidige begroting geen ruimte om de lokale teams tussentijds te ondersteunen als
gezinnen niet meer bereid zijn hulp te aanvaarden. De BJG’s hebben echter wel behoefte aan
tussentijds afstemmen met VT in deze situaties. Nu wordt een dergelijke casus via het BJG
doorgeleid naar gedwongen hulp, terwijl er met tussenkomst van VT wellicht meer druk op het
gezin kan worden uitgeoefend om hulp te aanvaarden waardoor een dwang traject wellicht niet
nodig is.
Ook in de overdracht van casussen van VT naar de BJG’s leidt de versmalde opdracht tot
ongewenste situaties. Ouders zéggen bij VT dat ze medewerking willen verlenen en bereid zijn
om vrijwillig hulp te aanvaarden. Vervolgens blijkt deze medewerking er niet te zijn als de casus
aan het BJG is overgedragen. Dit veroorzaakt vertraging in de trajectduur, met voortdurende
kindermishandeling tot gevolg. In deze gevallen is de inzet van VT gewenst: door de gezinnen te
‘dreigen’ met strafrechtelijke vervolging, wordt medewerking in het vrijwillig kader mogelijk. In
deze gevallen is het gewenst dat VT de casussen dus niet kort overdraagt naar het BJG, maar
duurzaam samen met de BJG’s optrekt. Gezinnen krijgen hierdoor tijdig(er) de adequate hulp die
zij nodig hebben.
2. De gemeenten in de subregio Uden/Meijerijstad/Maasland verlenen allemaal eenmalig de
gevraagde subsidie van Veilig Thuis
Met de gemeenten in de subregio Uden/Meijerijstad/Maasland hebben we de afspraak om op
basis van solidariteit samen te werken. Eind december 2017 ontving de subregio de
aanbiedingsbrief van VT en ONS Welzijn waarin extra financiën worden gevraagd voor deze
zorginnovatie. De bestuurders van subregio hebben op het bestuurlijk overleg met elkaar besloten
de gevraagde extra financiën te bieden aan VT. De extra inzet van VT voor ondersteuning van de
lokale teams bij de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling sluit namelijk aan bij ons
beleid en regionale afspraken (Beleidskader Jeugdhulp 2015-2018) waarin we stellen dat we het
primaat in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling zoveel als mogelijk bij de lokale
teams willen neerleggen. Deze zorginnovatie helpt bij het ‘naar voren organiseren van de zorg,’
een belangrijke transformatieopgave. Het vraagt een nieuwe manier van werken dat leidt tot een
vernieuwd aanbod voor cliënten. Hierdoor zal VT en de BJG’s efficiënter en effectiever werken en
voorkomen we dat het proces van werken aan veiligheid opnieuw gedaan moet worden en
gezinnen in een strafrechtelijk traject komen.
Financiële gevolgen en dekking:
Oorspronkelijk was het de bedoeling dat we met het structurele extra geld voor de BJG’s
een sluitende aanpak met Veilig Thuis zouden realiseren. De extra gevraagde capaciteit
voor het BJG is opgenomen in de subsidieovereenkomst 2018-2019 van Ons Welzijn. Voor
de duur van 1 jaar, (okt 2018-okt 2019) is € 22.627,86 extra nodig voor Veilig Thuis. Dit is
een streefdatum en kan afwijken in verband met het werven van personeel.
De kosten kunnen niet verantwoord worden ten laste van het bestaande budget Jeugd omdat
deze niet toereikend is. Om deze reden wordt de gemeenteraad gevraagd het extra geld te
dekken uit de algemene middelen aangezien er een wettelijke taak te vervullen is. Vooruitlopend
op de besluitvorming is het gevraagd budget verwerkt in de voorjaarsnota van 2018 maar mocht
de streefdatum afwijken dan wordt de raad gevraagd deze mutatie te verwerken in de Burap ’18.
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Risico’s:
1.
De andere subregio’s stellen niet eenmalig extra geld beschikbaar voor een vernieuwde
werkwijze in de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling.
Wij zijn de enige subregio van Noordoost Brabant die eenmalig extra geld beschikbaar stelt voor
een verbeterde werkwijze in de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling. Echter, ook de
andere gemeenten van de subregio’s ’s-Hertogenbosch en Land van Cuijk ervaren dezelfde
knelpunten. In onze subregio zijn intensiever de gesprekken hierover gevoerd, mede vanwege het
opstellen van een nieuwe overeenkomst met ONS Welzijn. In de andere subregio’s zijn deze
gesprekken nog niet gevoerd en ligt er nog geen werkplan Wij zijn dus de eerste subregio waarbij
VT en ONS Welzijn aangeven dat deze voorgestelde nieuwe werkwijze het beste is voor de
cliënten.
2. Het valt niet met zekerheid te zeggen dat de zorginnovatie leidt tot de gewenste effecten.
Bij zorginnovatie kun je vooraf nooit een garantie geven dat het tot de gewenste effecten leidt. We
hebben echter goed met elkaar bekeken hoe we de aanpak huiselijk geweld en
kindermishandeling op een andere manier kunnen organiseren zodat gezinnen tijdig(er) de
adequate hulp krijgen die zij nodig hebben. Er ligt een werkplan, inclusief het monitoren op
outcome. Dat werkplan wordt in het eerste kwartaal van 2018 verder uitgewerkt in een plan van
aanpak. We vragen de inkooporganisaties in ‘s- Hertogenbosch deze innovatie samen met VT en
ONS Welzijn te monitoren.
3. Het is nog onzeker of in 2019 weer extra geld nodig is voor de vernieuwde werkwijze.
We gaan er vanuit dat we met de nieuwe werkwijze een efficiëntiewinst krijgen door het verkorten
van de trajectduur. Het vraagt aan de andere kant echter ook extra inzet van de professionals
namelijk niet casussen overdragen, maar meer samen optrekken. Uit de evaluatie(s) van deze
nieuwe aanpak kan blijken dat er onder aan de streep structureel extra inzet van professionals
nodig is om gezinnen adequaat te kunnen helpen. We geven de inkooporganisatie de opdracht
om heldere inkoopafspraken te maken met VT, in afstemming met ONS Welzijn en op basis van
een gedeelde regionale visie. Deze afspraken moeten passen binnen de inhoudelijke en
financiële kaders die de komende periode worden vastgelegd in het inkoopkader 2019.
Uitvoering en evaluatie
Er ligt een werkplan, inclusief het monitoren op outcome. Dat werkplan wordt in het eerste
kwartaal van 2018 verder uitgewerkt in een plan van aanpak. We vragen de inkooporganisaties in
‘s- Hertogenbosch deze innovatie samen met VT en ONS Welzijn te monitoren.
Voorstel:
1. Kennisnemen van de aanbiedingsbrief versterking samenwerking Veilig Thuis en ONS Welzijn.
2. Voor de duur van 1 jaar (oktober 2018 - oktober 2019) € 22.627,86 beschikbaar te stellen aan
Veilig Thuis voor een vernieuwde aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling zoals
vastgesteld in het werkplan van ONS Welzijn en Veilig Thuis.
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Bijlagen die zijn bijgevoegd:
Bijlage 1: Aanbiedingsbrief versterking samenwerking Veilig Thuis en ONS Welzijn
Bijlage 2: Raadsbesluit
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