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Op 5 september 2016 vond een raadsdebat plaats over Veilig Thuis IJsselland. Hierbij
heb ik toegezegd dat ik op enkele punten schriftelijk terug zou komen.
Wachtlijsten Veilig Thuis IJsselland
Veilig Thuis IJsselland heeft te maken met een wachtlijst. Na de zomer van 2015 was
de wachtlijst hoog, waarop wij extra middelen beschikbaar hebben gesteld. Dit heeft de
wachtlijst doen afnemen van 69 naar 25 zaken. In het tweede kwartaal van 2016 is de
wachtlijst bij Veilig Thuis IJsselland gestegen tot circa 40 zaken. In de afgelopen zomer
is de wachtlijst verder opgelopen naar 52 zaken per 1 augustus en in de weken daarna
naar 58 zaken. Op de werkvloer wordt de druk van de wachtlijst en de duur er van
steeds groter gevoeld. De veiligheid is niet in het geding, dat wordt ook door de
inspectie zo beoordeeld. Wij onderschrijven de zorg over de wachtlijsten en stellen
daarom bij de begroting voor extra middelen vrij te maken om de wachtlijsten aan te
pakken. Op dit moment loopt ook een traject om te komen tot een definitieve
organisatievorm voor Veilig Thuis IJsselland. Bij de Perspectiefnota brengen wij in beeld
of voor Veilig Thuis IJsseland een structurele oplossing nodig is.
De oorzaken van de wachlijsten zijn divers. De ontwikkeling van Veilig Thuis IJsselland,
komen tot integrale werkprocessen, de samenwerking met lokale teams en toenemende
eisen die worden gesteld zijn belangrijke oorzaken. Er is een toename van het aantal
meldingen, ongefilterde politiemeldingen vragen veel tijd en er is extra inzet nodig bij
zaken op de wachtlijst voor de Raad voor Kinderbescherming. Voor zaken die op de
wachtlijst van Veilig Thuis IJsselland staan is het niet altijd mogelijk om de termijn om
triage en onderzoek binnen 10 weken en vijf dagen te halen.
Vertrouwensarts
De inspecties stellen eisen aan de inzetbaarheid en bereikbaarheid van een
Vertrouwensarts. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen de inzetbaarheid
tijdens kantooruren en de bereikbaarheid na kantoortijden en in het weekend. Veilig
Thuis IJsselland heeft 0,89 fte formatie Vertrouwensarts, dezelfde formatie die het AMK
in de voorafgaande jaren had. Deze situatie is in Twente hetzelfde. Beide
Vertrouwensartsen vervangen elkaar indien nodig, zoals ook in de AMK periode
gebeurde. De eis van de inspecties dat tijdens kantooruren een vertrouwensarts
inzetbaar moet zijn wordt scherper geïnterpreteerd dan voorheen. Landelijk is er bij veel
Veilig Thuis organisaties onvoldoende formatie om zelfstandig deze beschikbaarheid
tijdens kantooruren te kunnen realiseren. Er is geen harde norm hoeveel formatie nodig
is. Gesprekken met andere regio’s vinden plaats om te komen tot afspraken rond de
inzet van Vertrouwensartsen tijdens kantooruren. Voor de bereikbaarheidsdienst na
kantooruren vindt overleg plaats tussen Veilig Thuis organisaties in heel Noord
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Nederland. Op deze manier wordt aan de invulling van de beschikbaarheid en
bereikbaarheid van een Vertrouwensarts gewerkt.
Actieplan preventie kindermishandeling
De Regiovisie Huiselijk Geweld IJsselland formuleert onder meer als ambitie dat
kinderen binnen huiselijk geweld centraal moeten staan. De gemeenten in de regio
IJsselland zijn daarom afgelopen periode aan de slag gegaan met een preventieplan
voor kindermishandeling. Op grond van hun verantwoordelijkheid moeten alle
gemeenten in de regio hun preventief beleid vorm geven gericht op het voorkomen en
verminderen van kindermishandeling. Vanuit de rol van Zwolle als centrumgemeente
voor de aanpak van huiselijk geweld hebben wij samen met de gemeenten in de regio
invulling gegeven aan een regionaal traject, naast onze lokale verantwoordelijkheid voor
het Zwolse preventieve beleid.
Er heeft een inventarisatie plaats gevonden waarin per gemeente in beeld is gebracht
hoe de lokale situatie is. Hierbij is gebruik gemaakt van een aantal aandachtspunten
van het Nederlans jeugdinstituut NJI en de eerder in onze regio vastgestelde
speerpunten in de RAAK aanpak (Regionale Aanpak Kindermishandeling). Er kwam
een divers beeld naar voren per gemeente, waarbij sommige gemeenten veel zaken
goed op orde hebben en anderen minder. Vanuit hun lokale verantwoordelijkheid
hebben de gemeenten samen met hun partners verder gesproken over de lokale
preventieve aanpak van kindermishandeling. Hiervoor zijn bijeenkomsten
georganiseerd met diverse lokale en regionale partners en ambtenaren om te bepalen
hoe in elke gemeente de preventie van kindermishandeling verder vorm kan krijgen.
Ook in Zwolle is dat gebeurd. Door de vele werkzaamheden van gemeenten en
partners heeft dit proces de nodige tijd gekost, maar heeft het ook tot inspirerende
bijeenkomsten in alle gemeenten geleid.
In enkele regionale besprekingen zijn de uitkomsten vanuit de verschillende gemeenten
besproken en is gekeken welke zaken de meeste prioriteit verdienen om regionaal op te
pakken. De verschillende aandachtspunten zijn gebundeld en staan beschreven in het
‘Preventieplan Kindermishandeling IJsseland. ‘Dit preventieplan is in het Bestuurlijk
Overleg Huiselijk geweld van de regiogemeenten van 5 oktober 2016 vastgesteld en
wordt op route naar het college gebracht en aan uw raad beschikbaar gesteld.
Zwolse situatie
Ook in Zwolle is de ontwikkeling van het preventieve beleid rond kindermishandeling de
afgelopen tijd verder gegaan. Er gebeurt lokaal veel rondom dit thema. Een brede en
gevarieerde opvoedingsondersteuning is één van de meest belangrijke preventieve
instrumenten om kindermishandeling tegen te gaan. In Zwolle is dit aanbod breed en
kan het op maat worden ingezet. Algemene ondersteuning, variërend van online
chatten tot diverse trainingen, is beschikbaar. Er kan gebruik worden gemaakt van
ambulante gespecialiseerde opvoedondersteuning die direct inzetbaar is. Door deze
acute inzetbaarheid worden gezinnen direct ondersteund als dat nodig is. De sociale
wijkteams vervullen hier een sleutelrol.
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Ook gaan wij samen met het onderwijs en Veilig Thuis IJsselland tijdens de ’Week
tegen de kindermishandeling’ in november 2016 bijeenkomsten organiseren om
kindermishandeling meer onder de aandacht te brengen. De focus ligt op bestuurders
van het onderwijs en voorschoolse voorzieningen en op professionals.
Dit zijn slechts enkele punten van de Zwolse situatie. Als ik het Preventieplan aan u
voorleg zal ik uitgebreider in gaan op de preventieve inzet in Zwolle en de zaken die wij
verder willen ontwikkelen.
Aan de toezegging over Beter Beschermd Plus is reeds voldaan bij de informatienota
over de Motie Beter Beschermd.
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