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Samenvatting
De bestuurlijke samenwerkingsafspraken uit juni 2017 zijn onlangs geëvalueerd. Tevens is de aangescherpte
meldcode in werking getreden en een nieuw handelingsprotocol voor Veilig Thuis van kracht geworden. Dit heeft
geleid tot een update van de Bestuurlijke Samenwerkingsafspraken regiogemeenten – Veilig Thuis GelderlandZuid.
Besluit om
1.
De geactualiseerde Bestuurlijke Samenwerkingsafspraken tussen Veilig Thuis Gelderland Zuid en de
betrokken gemeenten vast te stellen
2.
De brieven aan de raad en het DB GGD vast te stellen

Inleiding
Sinds 2015 telt Nederland 26 regionale Veilig Thuis organisaties. Veilig Thuis is het advies- en meldpunt voor
huiselijk geweld en kindermishandeling. In Gelderland Zuid zijn in juni 2017 bestuurlijke
samenwerkingsafspraken vastgesteld tussen Veilig Thuis en lokale teams. Het uitgangspunt van de
samenwerkingsafspraken was dat het geen eindproduct was, maar een startpunt voor een betere
samenwerking. Inmiddels zijn de bestuurlijke samenwerkingsafspraken geëvalueerd, is de aangescherpte
meldcode in werking getreden en een nieuw handelingsprotocol voor Veilig Thuis van kracht geworden. Dit
heeft geleid tot deze update van de Bestuurlijke Samenwerkingsafspraken regiogemeenten – Veilig Thuis
Gelderland-Zuid.
Het Dagelijks Bestuur (DB) van de GGD heeft op 22 november 2019 besloten om de samenwerkingsafspraken
met verzoek om vaststelling door te sturen naar de gemeenten. De samenwerkingsafspraken zijn vervolgens
ook ter informatie aangeboden aan het AB van de GGD in december 2019. Wij willen de
samenwerkingsafspraken vaststellen en de gemeenteraad van onze gemeente en het DB van Veilig Thuis via
bijgevoegde brieven informeren.
Beoogd effect
Door duidelijkheid over de rollen, taken en verantwoordelijkheden tussen Veilig Thuis Gelderland Zuid en de
gemeenten, met in het bijzonder de lokale toegang, een bijdrage te leveren aan een betere samenwerking en
een sluitende aanpak bij huishoudens waarbij sprake is van geweld.
Argumenten

1.1 De samenwerkingsafspraken waren toe aan actualisatie
Met ingang van 2019 is de aangescherpte meldcode van kracht gegaan en werken Veilig Thuisorganisaties met een nieuw handelingsprotocol. Daarnaast zijn de samenwerkingsafspraken vanuit de
werkgroep Samen Doen verder doorontwikkeld: o.a. door het toevoegen van escalatie-afspraken en het
actualiseren van het overdrachtsprotocol. De relevante punten uit het onlangs vastgesteld kwaliteitskader
Werken aan Veiligheid voor gemeenten en lokale teams van de VNG zijn ook meegenomen bij de
actualisatie van de samenwerkingsafspraken.

1.2 Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de opdracht aan de lokale teams en het organiseren van voldoende
hulpaanbod
Gemeenten moeten de afspraken in deze samenwerkingsafspraken meenemen in de opdracht voor de
lokale toegang. Daarnaast zijn gemeenten verantwoordelijk voor, het al dan niet regionaal, inkopen van
voldoende passend hulpaanbod.
Kanttekeningen

1.1 Voor een goede samenwerking is meer nodig dat het vaststellen van bestuurlijke afspraken.
Daarom is het belangrijk dat doorlopend aandacht wordt gevraagd voor deze afspraken, zowel lokaal als
vanuit Samen Doen. Vanuit Samen Doen worden jaarlijks bijeenkomsten georganiseerd en vanuit de regionale
aanpak huiselijk geweld worden trainingen aangeboden om de samenwerkingsafspraken daadwerkelijk in
praktijk te brengen. Belangrijk is om zowel op casusniveau als op organisatieniveau met elkaar in gesprek te
blijven om de samenwerking voor huishoudens waarbij sprake is van geweld in afhankelijkheidsrelaties te
verbeteren.

2. De bereikbaarheid van Sociaal Team Beuningen is niet geregeld conform de samenwerkingsafspraken
In de samenwerkingsafspraken vraagt Veilig Thuis om bereikbaarheid van alle lokale sociale teams tijdens
kantoortijden van 9 tot 17 uur voor overdracht vanuit Veilig Thuis. Gemeente Beuningen hanteert een
organisatiebeleid waarbij er sprake is van een vrijdagmiddagsluiting van het gemeentehuis. Dit betekent dat
gemeente Beuningen, ook telefonisch, niet bereikbaar is op vrijdagmiddag na 12:30 uur. Op dit moment wordt
bekeken op welke wijze gemeente Beuningen kan voldoen aan de gevraagde bereikbaarheid. Belangrijk is te
weten dat het voor overdrachtszaken nooit gaat om spoed of crisis. Hiervoor is de Spoedeisende Zorg
bereikbaar (24u per dag, 7 dagen per week).
Financiën
Het maken van de samenwerkingsafspraken heeft geen directe financiële gevolgen voor de regiogemeenten
omdat de samenwerkingsafspraken gaan over het formaliseren van de bestaande praktijk: hoe duidelijker de
taakverdeling, hoe efficiënter in de uitvoering hulp kan worden geboden.
Tijdspad
- Wij informeren het DB van de GGD over het vaststellen van de samenwerkingsafspraken. In het AB van de
GGD van 2 april 2020 wordt de besluitvorming van alle betrokken colleges van de regiogemeenten
teruggekoppeld.
- Vanuit Samen Doen wordt het werken met de samenwerkingsafspraken gestimuleerd. Met de
samenwerkingsafspraken als basis worden in Samen Doen best-practices ontwikkeld voor de samenwerking
tussen Veilig Thuis, lokale teams en andere belangrijke ketenpartners. Waar nodig worden vanuit Samen
Doen voorstellen gedaan voor het aanpassen van deze samenwerkingsafspraken.
Communicatie
Gemeenten hebben kunnen reageren op het conceptdocument en in november 2019 is het document
besproken in een regionale bijeenkomst voor professionals van de lokale teams en beleidsambtenaren.
Het DB GGD heeft ons gevraagd om de samenwerkingsafspraken, daar waar het een bevoegdheid van colleges
betreft, vast te stellen. In bijgevoegde brief bevestigen we aan het DB van de GGD dat we de afspraken hebben
vastgesteld. Gelet op de politieke gevoeligheid van het dossier Veilig Thuis achten wij het wenselijk om de
gemeenteraad goed te informeren over dit dossier. Daarom informeren wij ook onze raad over ons besluit
middels bijgevoegde raadsbrief.
Evaluatie
In de regionale werkgroep Samen Doen wordt continu gemonitord of de samenwerkingsafspraken voldoende
aan (blijven) sluiten bij de praktijk. Indien nodig doet Samen Doen een voorstel voor bijstelling/aanscherping
aan het DB en AB van de GGD. Het vaststellen van (eventuele gewijzigde) samenwerkingsafspraken is een
bevoegdheid van het Algemeen Bestuur van de GGD.

2

Voor de werkwijze politiemeldingen en de samenwerking met lokale teams vragen we Veilig Thuis om in 2020
regelmatig ambtelijke evaluaties te organiseren waarbij aan de hand van casuïstiek de samenwerking wordt
besproken.
Bijlagen
1. Bestuurlijke Samenwerkingsafspraken Veilig Thuis en lokale teams Gelderland Zuid, at20000022
2. Brief aan DB GGD, UI20.00212
3. Raadsbrief samenwerkingsafspraken, UI20.00249
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