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Motie: Je kunt het geld maar één keer uitgeven
Agendapunt: Raadsvoorstel Zienswijze begrotingswijziging Veilig Thuis 2019 GGD Gelderland-Zuid

De gemeenteraad van Nijmegen in openbare vergadering bijeen op 27 november 2019.
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Constaterende dat:
•

Veilig Thuis, onderdeel van de GGD Gelderland-Zuid, de gemeenteraad elk jaar heeft verzocht

•

De raad wel inzicht heeft in de totale kosten van Veilig Thuis, maar geen inzicht heeft in of de kosten die GGD

begrotingswijzigingen door te voeren, waarbij er telkens meer geld nodig was dan aanvankelijk begroot.
Gelderland-Zuid in rekening brengt voor uitvoering van haar taken rond Veilig Thuis relatief hoog, relatief
laag of gemiddeld zijn in vergelijking met andere Veilig Thuis-organisaties.
•

De raad op dit moment onvoldoende inzicht heeft in de relatieve kosten om, indien de raad dat zou wensen,
met een goede onderbouwing minder budget beschikbaar te stellen voor Veilig Thuis.

Overwegende dat:
•

Er op dit moment een onderzoek wordt uitgevoerd bij Veilig Thuis van de GGD Gelderland-Zuid naar de wijze
waarop medewerkers hun tijd besteden.

•

De opbrengsten van dit onderzoek wellicht waardevolle handvatten bieden voor het College en de Veilig
Thuis-organisatie om processen te normeren en te optimaliseren, maar geen bruikbare handvatten biedt voor
de gemeenteraad om te kunnen beoordelen of het tarief redelijk in vergelijk tot andere gemeenten is. Dit
wordt versterkt door de boodschap van het College tijdens de kamerronde op 20 novemberjl. dat er ten
aanzien van tijdsbesteding van medewerkers geen informatie vergeleken kan worden met andere Veilig
Thuis-organisaties.

•

Er, voor zover de raad weet, geen recent onderzoek beschikbaar is dat de kosten van Veilig Thuis-organisaties
vergelijkt.
LL

Verzoekt de-g4ff4e om:
•

I

Een onderzoek op te starten dat antwoord geeft op de volgende centrale vraag: zijn de kosten die GGD
Gelderland-Zuid in rekening brengt voor de uitvoering van haar taken rond Veilig Thuis relatief hoog, relatief
laag of gemiddeld in vergelijking met andere Veilig Thuis-organisaties?

•

In samenspraak met een op te richten werkgroep van raadsleden een onderzoeksopdracht te formuleren, op
zoek te gaan naar een extern bureau voor uitvoering van de opdracht en de opdracht te verstrekken.

•

ambtelijke en bestuurlijke reactie over de

-

(tusertijdse)-re•sultateci van dit ofier-zoek.
•

Het benodigd budget, met een maximaal te besteden budget van €1 5.000 excl. btw, te financieren vanuit het
onderzoeksbudget van de raad.
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Nijmegen, november 2019
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