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Artikel 41 vragen van de fractie GroenLinks over

--

Wachtlijst VeiligThuis

Geachte heer Warris,
U hebt het college op 30 oktober 2017 artikel 41 vragen gesteld. Deze vragen gaan over de
wachtlijst VeiligThuis.
In uw brief geeft u het volgende aan:
GroenLinks maakt zich ernstige zorgen over de melding van een wachtlijst van ca. 80
personen bij Veilig Thuis. Het merendeel betreft meldingen van kindermishandeling.
Centrumgemeente Den Bosch heeft gekozen voor een "smalle opdracht". Deze "smalle
opdracht" beperkt zich tot het onderzoeken van meldingen, adviseren van de melders en het
ondersteunen van de professionals. De casusregie en hulpverlening ligt bij de lokale teams.
Echter blijkt tegelijkertijd dat Veilig Thuis haar casussen niet overgedragen krijgt bij
voorliggend veld of gespecialiseerde zorg. Wij maken ons vooral zorgen omdat er vóór de
transitie geen wachtlijsten waren bij het Algemeen Meldpunt Kindermishandeling.
Wij beantwoorden uw vragen als volgt:
1. Is de Wethouder op de hoogte van deze wachtlijst?
Antwoord:
Ja, ik ben door VeiligThuis en de gemeente ’s-Hertogenbosch geïnformeerd over de ontstane
wachtlijst, hierna hebben we direct bestuurlijk overleg met VeiligThuis gevoerd.
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2. Indien ja, hebt u een verklaring voor de ontstane wachtlijst?
Antwoord:
Ja, het aantal meldingen bij VeiligThuis is gestegen met 21%. Wij denken dat dit mede komt
door de toegenomen aandacht in de media voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit
betekent niet dat er meer huiselijk geweld of kindermishandeling is maar dat het beter in
beeld komt.
Daarnaast waren er nog geen heldere samenwerkingsafspraken met de basisteams en sociale
teams. Daardoor moesten per casus samenwerkingsafspraken gemaakt worden, wat zorgde
voor vertraging.
3. Kan de gemeente Oss zich nog steeds vinden in de werkwijze van
centrumgemeente Den Bosch?
Antwoord:
Ja, wij staan achter de opdracht die wij gezamenlijk bestuurlijk aan ’s-Hertogenbosch en
VeiligThuis hebben gegeven. Deze opdracht geeft vorm aan onze wens om zo veel mogelijk
aan te sluiten op de lokale werkwijzen van de wijkteams. Die kunnen in de regio van elkaar
verschillen. Wij hebben daarom in onze regio aanvullende afspraken gemaakt met Veilig Thuis
en ONS Welzijn: passend bij onze visie dat waar nodig VeiligThuis de basisteams en sociale
teams nauw met elkaar kunnen optrekken. Binnen de basisteams wordt extra geïnvesteerd in
toevoegen van deskundigheid op het gebied van veiligheid.
4. Is er overleg over deze kwestie met centrumgemeente Den Bosch?
Antwoord:
Er is na het signaal van de wachtlijst bij VeiligThuis frequent bestuurlijk overleg geweest met
een vertegenwoordiging van wethouders uit de regio, VeiligThuis op initiatief van de centrum
gemeente ’s-Hertogenbosch. Dit heeft er toe geleid dat VeiligThuis extra personeel heeft
ingezet en er concrete afspraken zijn gemaakt met onze basisteams en VeiligThuis om te
zorgen dat er een goede overdracht mogelijk is.
Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben,
Met vriendelijke groet,
Wethouder zorg en welzijn

J.M.H. van de Ven

