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De raad van de gemeente Medemblik, in de vergadering bijeen op 7 juni 2018;
gelet op artikel 35 van het Reglement van orde voor de raad van de gemeente Medemblik 2016,
Constaterende dat:
1. art. 4.1.1. Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 als volgt luidt: “de wettelijke
verantwoordelijkheid van de colleges voor de organisatie van een advies- en meldpunt huiselijk geweld
en kindermishandeling brengt met zich mee dat de colleges het functioneren van een organisatie
borgen en ervoor zorgen dat zij over voldoende middelen en mensen beschikt”;
2. Veilig Thuis in 2017 te maken kreeg met structurele wachtlijstproblematiek waarvoor op verschillende
momenten extra financiën beschikbaar zijn gesteld;
3. met deze financiën acties zijn ingezet om de wachtlijsten op korte termijn onder controle te houden
maar dat structurele bedrijfsvoering te weinig aandacht heeft gekregen;
4. in de bijlage is weergegeven wat het college heeft gecommuniceerd met de raad over de problemen
bij Veilig Thuis en de stappen die het college heeft gezet om deze problemen op te lossen;
5. Veilig Thuis in opdracht van de Inspectie een plan van aanpak heeft opgesteld met als doel de
wachtlijsten op te lossen;
6. in dit plan van aanpak het doel is neergezet om voor 31 augustus 2018 aan de wettelijke termijn van
triage te voldoen en voor 31 oktober 2018 aan de doorlooptijden voor onderzoek. Voorts vermeldt het
plan van aanpak welke extra kosten dit met zich meebrengt;
7. de Inspectie er onvoldoende vertrouwen in heeft dat deze doelen worden gerealiseerd, waarbij
geconcludeerd wordt dat er een structureel probleem is wat betreft de wachtlijsten en het inzetten
van verbeter maatregelen. Bovendien wordt de kwaliteit van de zorg onvoldoende gegarandeerd;
8. dit ertoe heeft geleid dat Veilig Thuis per 30 maart 2018 voor 6 maanden onder verscherpt toezicht is
gesteld waarbij Veilig Thuis aan specifieke eisen dient te voldoen (informatienota 19.04.2018)
9. inmiddels een dienstverleningsovereenkomst (DVO) door 18 gemeenten in NHN is ondertekend met als
algemene doelen:
1. de dienst AMHK1 zoals beschreven is in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 uit te voeren.
2. geweld in afhankelijkheidsrelaties stoppen en waar mogelijk voorkomen, door uitvoering van
wettelijke taken zoals opgenomen in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning waarbij partijen
zich inspannen om een afname van het aantal gevallen van kindermishandeling en huiselijk
geweld te bewerkstelligen;
10. het college aangeeft “Uitvoering van het DVO moet eerst een kans krijgen voordat we met Veilig Thuis
een andere financieringsvorm afspreken”;
11. er naast het verscherpt toezicht van de Inspectie een financieel onderzoek (quickscan) loopt naar de
aansturing en bedrijfsvoering;
12. aangaande de begroting GGD 2019 voor het onderdeel Veilig Thuis de raad o.a. wordt voorgesteld:
“1. een positieve zienswijze op de programmabegroting 2019 te geven met uitzondering van de hogere
structurele bijdrage voor Veilig Thuis, omdat gemeenten en GGD hierover via een
dienstverleningsovereenkomst afzonderlijke afspraken gemaakt hebben.
3.d. De begroting voor Veilig Thuis, inclusief de daartoe behorende overhead, te ontvlechten uit de
programmabegroting 2019. Deze aanpassing te presenteren bij de eerstvolgende begrotingswijziging”;
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Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling, zoals omschreven in hoofdstuk 4 van de Wet
maatschappelijke ondersteuning 2015, bekend onder de naam Veilig Thuis.

Overwegende dat:
1. de veiligheid van kwetsbare mensen moet worden geborgd, zij hebben recht op een veilig (t)huis;
2. het ontoelaatbaar is dat Veilig Thuis, die de AMH-taken van o.a. de gemeente Medemblik uitvoert,
problemen heeft om deze taken op een toereikende wijze uit te voeren;
3. deze zorgwekkende situatie bij Veilig Thuis al geruime tijd voortduurt;
4. er tot nu toe geen, ons bekende, calamiteiten zijn ontstaan maar dat met lang wachten op zorg de
kans op het niet aanvaarden van hulp en onveilige situaties toeneemt, terwijl alle inspanningen gericht
moeten zijn op het voorkomen hiervan;
5. het college aangegeven heeft dat de uitvoering van de onlangs gesloten DVO voor de uitvoering van de
AMH-taken van 18 NHN-gemeenten een kans moet krijgen, zonder dat daarbij wordt aangegeven hoe
de raad hierover geïnformeerd wordt, welke (onderbouwde) verwachtingen het college daarvan heeft
en welke termijnen het college daarbij voor ogen heeft;
6. niet bekend is wanneer het zgn. quickscanonderzoek zal worden afgerond;
7. de DVO niet voorziet in een mogelijkheid voor deelnemende gemeenten om maatwerkwensen en –
doelstellingen mee te geven voor de uitvoering, wat betekent dat de raad geen specifieke
sturingsmogelijkheden heeft waar het gaat om lokale doelstellingen wat betreft de invulling van de
AMH-taken;
8. het wenselijk is dat de gemeente Medemblik de mogelijkheid heeft om lokale doelstellingen te bepalen
waarbij de bijbehorende middelen ter beschikking worden gesteld;
9. het noodzakelijk is om op korte termijn en structureel de bestaande urgente problemen bij de
uitvoering van de AMH-taken op te lossen, waarbij de gemeente Medemblik zijn wettelijke
verantwoordelijkheden kan waarmaken en daarop kan sturen;
10. niet helder is of het ontvlechten van Veilig Thuis en de GGD bijdraagt aan de oplossing van de
problemen;
11. de aanscherping van de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld ingaat per januari 2019 en de
GGD verwacht dat hierdoor het aantal meldingen bij Veilig Thuis zal stijgen en de radarfunctie van
Veilig Thuis zich zal intensiveren.
Draagt het college op:
1. een raadsvoorstel te ontwikkelen, waarin aangegeven wordt:
a. op welke wijze de gemeente Medemblik uiterlijk vanaf 1 november 2018 structureel zijn wettelijke
verantwoordelijkheid ex art. 4.1.1. Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 waarmaakt;
b. op welke wijze de gemeente Medemblik daarbij lokale doelstellingen kan vaststellen en realiseren;
c. welke financiële middelen nodig zijn om pt. 1a. en 1b. te realiseren;
2. dit raadsvoorstel uiterlijk aan te bieden in de raadsvergadering van 4 oktober 2018;
3. deze motie te verspreiden onder de raden van de NHN-gemeenten.
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Bijlage bij motie Veilig Thuis NHN | Urgentie m.b.t. huiselijk geweld en kindermishandeling
Het college heeft sinds medio 2017 de volgende informatie gegeven over de problematiek bij Veilig Thuis (via
antwoorden op raadsvragen of informatienota’s):
a. vanaf de start van Veilig Thuis bleek er geen goede bestuurlijke regie en aansturing was en dit niet
geborgd was (05.07.2017)
b. er zijn wachtlijsten ontstaan (05.07.2017);
c. er is onvoldoende zicht op de actuele situatie m.b.t. de wachtlijsten. Vanaf de start van Veilig Thuis is
er een probleem om actuele cijfers te ontvangen op lokaal niveau;
d. sinds eind 2016 constateert de GGD een stijging in meldingen bij Veilig Thuis die ervoor zorgt dat de
landelijke termijnen voor triage en onderzoek niet meer gehaald worden, waardoor wachtlijsten
ontstaan (05.12.2017);
e. één van de gevolgen van de wachtlijsten is dat Veilig Thuis eerder afschaalt naar de wijkteams.
Hierdoor neemt de druk bij de Wijkteams toe. Dit brengt risico’s met zich mee. Het college maakt zich
hier zorgen over (05.12.2017);
f. in het najaar van 2016 werd duidelijk dat budgetten niet toereikend waren (22.08.2017);
g. er zijn nog geen nieuwe afspraken gemaakt over financiën (01.05.2018);
h. de lange wachtlijsten brengen risico’s met zich mee, wat o.a. betekent dat de kans bestaat dat
onveilige situaties ontstaan (01.05.2018).
Het college heeft het volgende gemeld wat betreft de oplossing van de onder pt. 2 genoemde problemen en de
betrokkenheid van de raad daarbij (via antwoorden op raadsvragen of informatienota’s):
i. er komt een dienstverleningsovereenkomst (DVO) waarin o.a. samenwerkings-, prestatieafspraken,
bestuurlijke aansturing en meerjarenbegroting worden geregeld; streven: 1 januari 2018 (05.07.2017);
j. er wordt extra personeel ingehuurd (05.07.2017);
k. een financieel voorstel wordt afgewacht; dit wordt in het najaar van 2017 voor verdere besluitvorming
aan de raad voorgelegd (24.07.2017);
l. het AB-lid van Medemblik stemt in met het onderbrengen van inhoudelijke sturing in 2017 bij een
regiegroep omdat het een tijdelijke werkvorm is. Definitieve aansturing wordt onderdeel van de DVO
(22.08.2017);
m. in het DVO wordt als onderdeel opgenomen dat er inzicht gegeven wordt in de cijfers op lokaal niveau
(wachtlijsten, aanmeldingen e.d.)(22.08.2017);
n. de raad wordt in het kader van het DVO geïnformeerd. Bij het financiële gedeelte wordt dit ter
vaststelling aan de raad voorgelegd en gevraagd om een zienswijze (22.08.2017);
o. Medemblik verstrekt in 2018 een extra bijdrage van € 61.144,- voor Veilig Thuis; onderdelen van de
aanvraag worden afgewezen (kantoorbezetting in het weekend en 24/7 inzetbaarheid) (05.12.2017);
p. via tussentijdse rapportage en actieve informatie wordt de raad op de hoogte gehouden van de
ontwikkelingen bij Veilig Thuis. In samenwerking met de gemeenten in Noord-Holland-Noord en
Veilig Thuis bespreken we of in het eerste half jaar van 2018 een onderzoek wordt gedaan om de
financiering toekomstbestendig te maken. Zodat Veilig thuis niet elk jaar om een extra bijdrage
vraagt. Maar wordt gewerkt aan een meerjarenperspectief. Het college zal de raad in 2018 informeren
over de uitkomsten van het onderzoek (05.12.2017);
q. op 22 februari 2018 een DVO is ondertekend (01.05.2018);
r. het college vindt de situatie bij Veilig Thuis zeer zorgwekkend en ontoelaatbaar (01.05.2018);
s. zodra een financieel voorstel wordt ontvangen van Veilig Thuis die niet opgevangen kan worden binnen
de huidige begroting, legt het college dit separaat ter besluitvorming aan de raad voor (01.05.2018);
t. uitvoering van het 2 maanden geleden ondertekende DVO moet eerst een kans krijgen voordat het
college met Veilig Thuis een andere financieringsvorm wil afspreken (01.05.2018).
Het college verwijst naar informatienota’s over AB-stukken van de GGD waarin informatie wordt verstrekt over
de problemen bij Veilig Thuis en de aanpak daarvan.

