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Jaarstukken 2017 en conceptbegroting 2019 van Veilig Thuis Gelderland-Midden.

Aan de raad,
Gevraagde beslissing:
Geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de jaarstukken 2017 en de conceptbegroting 2019 van de
Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden.

1. Inleiding
In Nederland zijn Steunpunten Huiselijk Geweld met Advies- en Meldpunten Kindermishandeling
samengevoegd tot ‘Veilig Thuis’-organisaties.
De activiteiten van ‘Veilig Thuis’ bestaan uit het uitvoeren van de op grond van de Wet maatschappelijke
ondersteuning 2015 opgedragen taken ten aanzien van huiselijk geweld en kindermishandeling. Veilig Thuis
zet zich samen met gemeenten en ketenpartners in voor het duurzaam stoppen van huiselijk geweld en
kindermishandeling.
In Gelderland-Midden is Veilig Thuis met ingang van 1 april 2017 een zelfstandige stichting geworden, onder
bestuurlijke aansturing van onze gemeenschappelijke regeling Veiligheids- en Gezondheidsregio
Gelderland-Midden (VGGM).
De jaarstukken 2017 en de conceptbegroting 2019 van de Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden zijn
daarom eind juli ter consultatie aan de raad en het college gezonden.
Op 10 oktober 2018 worden deze stukken inclusief de eventuele zienswijzen van deelnemende gemeenten
besproken door het Algemeen Bestuur van de VGGM. De uitkomst van de bespreking in de AB-vergadering,
wordt kenbaar gemaakt aan de Directeur Bestuurder van Veilig Thuis en aan de Raad van Toezicht van
Veilig Thuis. Formele vaststelling van de jaarstukken 2017 en begroting 2019 gebeurt door de Directeur
Bestuurder van Veilig Thuis Gelderland-Midden, na goedkeuring van de Raad van Toezicht.

2. Door de raad gestelde kaders
Programma 1 van de Programmabegroting.

3. Effect
Instandhouding van de Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden.

4. Argumenten
De jaarstukken 2017 van Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden geven een helder overzicht van het
beleid, de inspanningen en kernprestaties van Veilig Thuis Gelderland-Midden in 2017 en geven financieel
een positief beeld.
De jaarrekening 2017 sluit met een positief saldo van € 207.316. De directeur-bestuurder is, met
goedkeuring van de Raad van Toezicht, voornemens het resultaat toe te voegen aan de, nu nog nihil zijnde,
algemene reserve. In de kaderbrief 2020 zullen voorstellen gedaan worden omtrent de gewenste omvang
van het eigen vermogen in relatie tot het risicoprofiel van de Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden.
In de conceptbegroting 2019 zijn de ontwikkelingen en de consequenties van de aanscherping Wet
Meldcode en de daarmee samenhangende radarfunctie bij Veilig Thuis verwerkt.
In 2019 wordt een aanscherping van de Wet Meldcode van kracht. Voor professionals die nu al werken met
de Meldcode betekent dit dat zij in gezinnen bij ernstige signalen van onveiligheid, ook wanneer het gezin
bereid is tot hulp, melding moeten doen bij Veilig Thuis. Dit gaan de professionals doen op basis van een
afwegingskader. Voor Veilig Thuis zal dit betekenen dat er meer signalen binnenkomen. Er kunnen dan ook
over een langere periode meer signalen gebundeld worden waardoor een reëlere inschatting gemaakt kan
worden van de veiligheid of onveiligheid, de risico’s op herhaald dader- of slachtofferschap wanneer het gaat
om huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit wordt de ‘radarfunctie’ van Veilig Thuis genoemd.
De financiële gevolgen verbonden aan de nieuwe meldcode en radarfunctie worden verwerkt door middel
van een begrotingswijziging voor 2018 en in de begroting 2019. De toename van uitvoeringskosten wordt in

2
principe gedekt door extra middelen die de centrumgemeenten Ede en Arnhem hiervoor van het rijk
ontvangen. Hiernaast is sprake van indexering en een verbeterde inschatting van benodigde ureninzet .

5. Uitvoering
De Directeur Bestuurder van Veilig Thuis Gelderland-Midden heeft verzocht om uiterlijk 24 september een
reactie te sturen aan het DB van de VGGM. Aangezien de eerste gemeenteraadsvergadering na de zomer
voor het eerst 3 oktober plaatsvindt, zal het raadsbesluit voor de AB-vergadering van 10 oktober worden
ingebracht.

6. Financiële gevolgen
Voor 2017 en 2018 zijn er geen financiële gevolgen voor de gemeente Barneveld. Voor 2019 zal de bijdrage
van de gemeente Barneveld aan Veilig Thuis Gelderland-Midden met ± 7.500 stijgen naar ± € 204.000.
Hiermee zal worden gerekend bij de opstelling van de Programmabegroting 2019.
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