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Aanleiding
Sinds 2013 is de wettelijke verplichting van de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling van
kracht. De Meldcode bestaat uit vijf stappen. Deze kunnen gezet worden wanneer er een vermoeden
is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling. De aangescherpte Meldcode per 1-1-2019 verplicht
de professional om melding te doen bij Veilig Thuis als er vermoedens zijn van acute en structurele
onveiligheid. Veilig Thuis heeft de wettelijke taak gekregen om na een melding te onderzoeken of er
sprake is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling en zo nodig passende hulp in te schakelen.
Naast het uitvoeren van bestaande taken (zoals het onderzoeken van meldingen en het direct
herstellen van veiligheid waar nodig), voert VT sinds 1 januari2019 ook deze extra (nieuwe)taken uit
in het kader van de Radar functie zoals maatregelen die erop gericht zijn dat signalen bij VT op de
radar komen en monitoring van casuïstiek.
De impact van de verbeterde meldcode (d.d. 1-1-2019) op Veilig Thuis Gelderland Midden (VTGM) is
groter dan venryacht. Daarmee heeft de invoering van de verbeterde meldcode het beoogde effect
gekregen; namelijk professionals hebben een verscherpte blik op onveiligheid. Professionals hebben
door de verbeterde meldcode (meer) handvatten gekregen hoe te handelen bij vermoedens van
onveiligheid. Het gevolg daarvan is dat de brede groep van professionals nog meer gebruik heeft
gemaakt van de expertise bij Veilig Thuis Gelderland Midden.

Doordat professionals verplicht zijn om vermoedens van acute of structurele onveiligheid te melden
bij VT komen onveilige situaties eerder en langer op de radar van VT. Op basis van de productie tot
en met september 2019 is te zien dat er een toename is van het aantal adviesaanvragen in de
maanden januari tot en met juli van 66% t.o.v. de begroting 2019. Het aantal meldingen in deze zelfde
periode is toegenomen met 15% t.o.v. de begroting 2019. Op basis van de productie tot en met
september 2019 en een voorzichtige extrapolatie voor 2019 maken dat een kostenstijging voorzien
wordt.
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De aanpak van huiselijk geweld is een complexe opgave waarin veel partijen een rol hebben. Een
effectieve aanpak kan alleen door een gezamenlijke inspanning worden bereikt. Uit onderzoek weten
we dat professionals die met een meldcode werken drie keer vaker ingrijpen dan professionals die
geen meldcode hebben.

De gemeente Nijkerk investeert in trainingen en netwerkbijeenkomsten over huiselijk geweld en
kindermishandeling voor professionals en werkt regionaal samen (Manifest Meldcode, regionale
aanpak "Geweld hoort nergens thuis'). Het lukt de regio Gelderland Midden om 85% van de
aanmeldingen direct na veiligheidsbeoordeling door VT over te dragen aan het lokale team.
ln aanvulling op de data van Veilig Thuis starten de gemeente uit West Veluwe vallei in oktober 2019
een gezamenlijke nulmeting. Doel van deze nulmeting is als gemeenten inzicht krijgen in het gebruik
van de meldcode door de organisaties die daartoe verplicht zijn en waar de gemeente een
toezichthoudende rol heeft (maatschappelijke ondersteuning en de kinderopvang). Tevens willen we
onze rol van toezichthouder de komende jaren scherper neerzetten zodat we met de betrokken
stakeholders de toename van huiselijk geweld en kindermishandeling eerder kunnen duiden,
preventief acties ondernemen in gezamenlijkheid en daarmee het volume van VT laten afnemen.

Kanttekening
Het realiseren van een Veilig Thuis organisatie is een intensief traject gebleken waarbij meerdere
lijnen samenkomen. Het gevolg hiervan is dat we op dit moment zowel inhoudelijk als financieel meer
zicht gaan krijgen op de daadwerkelijke uitgaven. Dit is een proces van doorontwikkeling. Waarbij we
venryachten in2020 op basis van tussentijdse monitoring de meerjarige budgettaire consequenties
concreter kunnen duiden.
lnvesteren in de kwaliteit van het lokale team en in Veilig Thuis is een gezamenlijke opdracht. Meer
casuTstiek bij VT betekent ook meer overgedragen casussen naar het lokale team. Ambtelijk is er
overleg met VT over de prestatie en beleidsinformatie zodat op basis van sturingsinformatie het
volume en de inrichting van de organisatie van VT zo aangepast kan worden dat deze optimaal
aansluit bij cliënten en lokale teams. Het gebiedsteam wordt meegenomen in deze werkwijze.

Financiën
Als gevolg van de aangescherpte meldcode en de radarfunctie zijn adviesaanvragen en meldingen
toegenomen en daarmee extra kosten gemaakt. Voor 2019 worden de extra kosten afgevangen door
inzet van de reserve DUVO (Decentralisatie Uitkering VrouwenOpvang) door onze centrumgemeente
Ede. Voor 2020 verwachten we met de huidige inzichten een kostenstijging van de bijdrage aan VT
(via de centrumgemeente Ede) van € 83.000 voor Nijkerk. Dit betreffen structurele kosten. Voor 2020
is bestuurlijk afgesproken dat de meerkosten incidenteel afgedekt zullen worden (via de Berap
meegenomen worden). Veilig Thuis zal in november 2020 komen met een aangepaste begroting.
Voor 2021 is afgesproken voor de meerkosten dan structurele dekking te vinden. Naar venivachting is
dus medio 2020 meer zekerheid te geven of de stijgende tendens die nu in beeld is een structureel
karakter heeft.

Vervolg
Samen met de andere gemeenten in de Food Valley werken we mee aan Jeugdbescherming
Dichterbij zodat kind en gezin eerder hulp en ondersteuning krijgen. De effecten van deze en andere
maatregelen zullen gemonitord worden op het gewenste effect; namelijk terugdringen van huiselijk
geweld en kindermishandeling en daarmee het volume van VT. ln gesprek met Veilig Thuis wordt de
achtergrond van de toename van adviesvragen en meldingen geduid zodal gezamenlijke
inspanningen ontwikkeld worden met betrokken ketenpartners.
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Nijkerk zal verder investeren in de meldcode en de rol van toezichthouder in de aankomende periode
verscherpen. Tevens zullen we regionaal samenwerken met VT zodat we vanuit inzicht op data ook
aan de refevante informatie komen waarmee het volume aan adviesvragen en meldingen VT daalt en
we eerder als gemeente in staat zijn om huiselijk geweld en kindermishandeling te laten afnemen
vanuit preventie.
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