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Onderwerp

Raadsinformatiebrief Veilig Îhuis Noord- en Midden-Limburg

Voorstel

1. In te stemmen met de bijgevoegde raadsinformatiebrief
2. De raadsinformatiebrief te sturen aan de raad

Inleiding

In de week van 10 oktober 2016 wordt de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn
en Sport van de Tweede Kamer bijgepraat over Veilig Thuis. Onderwerp van gesprek zijn
de wachtlijsten die bij de Veilig Thuis organisaties zijn ontstaan. Er wordt verwacht dat dit
veel publiciteit zal krijgen. Ook Veilig Thuis Noord- en Midden Limburg heeft in de
zomerperiode een periode een wachtlijst gehad. Echter door het snel inzetten van extra
formatie hebben we de omvang kunnen beperken en is de wachtlijst snel weer
weggewerkt.
Daarnaast is bekend dat de 2e inspectieronde in januari 2OL7 van start gaat, waarbij het
accent ligt op het handelen van Veilig Thuis om de directe veiligheid in een gezin of
huishouden te herstellen.

Beoogd effect/doel

Het doel van de raadsinformatiebrief is om de raad tijdig, dus voor de behandeling van
Veilig Thuis in deTweede Kamer in de weekvan 10 oktober 20t6, te informeren overde
actuele situatie bij Veilig Thuis Noord- en Midden-Limburg en de raad voor te bereiden op
het feit dat dit publiciteit met zich mee kan brengen.
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7.7 In de raadsinformatiebrief wordt de gemeenteraad over de actuele situatie van Veilig
Thuis Noord- en Midden-Limburg geïnformeerd.

De raadsinformatiebrief informeert de gemeenteraadsleden zodanig dat ze pro-actief op de
hoogte zijn van de actuele situatie en voorbereid zijn als er persvragen komen.

1.2 De raadsinformatiebrief geeft de actuele situatie van Veilig Thuis Noord- en Midden-
Li mburg voldoende weer.

Kanttekeningen en risico's

Niet van toepassing

Financiële, personele en juridische gevolgen

Niet van toepassing

Uitvoering/evaluatie

Niet van toepassing

Communicatie/ participatie

17 november wordt een regionale themabijeenkomst over Huiselijk Geweld en
Kindermishandeling georganiseerd in Grenswerk in Venlo voor alle raadsleden,
collegeleden, beleidsambtenaren en betrokken organisaties van Noord- en Midden-
Limburg. Een van de programmaonderdelen betreft een presentatie van Veilig Thuis
Noord en Midden Limburg. Op kofte termijn wordt een uitnodiging voor deze bijeenkomst
verstuurd.

Overleg gevoerd met

Intern:

Saskia Doek, beleidsadviseur Onderwijs Cultuur Sport en Welzijn

Extern:

Annelies Smits, beleidsadviseur Maatschappelijke opvang gemeente Venlo
Sven Roelofs, beleidsmedewerker Welzijn gemeente Roermond

Bijlagen

Raadsinformatiebrief Veilig Thuis Noord- en Midden-Limburg september 2016
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GEMEENTE vyEERl

Aan de leden van de gemeenteraad

weerr, 0501fi.2018

Onderwerp : Veilig Thuis Noord- en Midden-Limburg

Geachte raadsleden,

Aanleiding
In de week van 10 oktober 2016 wordt de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn
en Sport van de Tweede Kamer bijgepraat over Veilig Thuis. Onderwerp van gesprek zijn
de wachtlijsten die bij de Veilig Thuis organisaties zijn ontstaan. We verwachten dat dit
veel publiciteit zal krijgen. Ook Veilig Thuis Noord- en Midden Limburg heeft in de
zomerperiode een periode een wachtlijst gehad. Echter door het snel inzetten van extra
formatie hebben we de omvang kunnen beperken en is de wachtlijst snel weer
weggewerkt.
Daarnaast is bekend dat de 2e inspectieronde in januari 2OL7 van start gaat, waarbij het
accent l¡gt op het handelen van Veilig Thuis om de directe veiligheid in een gezin of
huishouden te herstellen.

Behandeling Veilig Thuis Tweede Kamer
In de week van 10 oktober a.s. praat Dhr. Jan Dirk Sprokkereef de vaste commissie voor
Volksgezondheid, Welzijn en Sport van de Tweede Kamer bij over zijn bevindingen
betreffende de Veilig Thuis-organisaties. De heer Sprokkereef is door de VNG, en de
ministeries van VWS en V&J aangesteld om de kwaliteit van alle Veilig Thuis-organisaties
te verbeteren. Dit naar aanleiding van de inspectiebezoeken die eind 2015 en begin 2016
hebben plaatsgevonden.
Eind juli heeft Dhr. Sprokkereef op verzoek van de staatssecretaris van VWS een uitvraag
bij alle 26 Veilig Thuis-organisaties gedaan om zo de actuele stand van zaken met
betrekking tot de wachtlijsten in beeld te kunnen brengen. Het bestaan van wachtlijsten is
een actueel thema, dat zowel op regionaal als nationaal niveau als urgent ervaren wordt.
Ook in de regio Noord- en Midden Limburg was in de periode medio juli tot en met medio
september 2016 sprake van een wachtlijst. We verwachten dat de bespreking in de
Tweede Kamer tot veel (landelijke) publiciteit gaat leiden. Daarom informeren we U via
deze brief over de actuele situatie bij Veilig Thuís Noord- en Midden-Limburg.

Tevens willen we U informeren over de 2e inspectieronde van de Inspectie Jeugdzorg en
de Inspectie voor de Gezondheidszorg die in januari 2OL7 van start zal gaan.

Wachtlijst Veilig Thuis Noord- en Midden Limburg
In de zomer van 2016 is bij Veilig Thuis Noord- en Midden Limburg een wachtlijst
ontstaan. Medio juli bestond deze uit 24 casussen waarbij een onderzoek niet direct
opgestart kon worden. Van deze zaken was wel de triage binnen de afgesproken 5
werkdagen afgerond. Dit wil zeggen dat de casussen beoordeeld werden en dat een
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lnschatting betreffende de velllgheldsrlslco's gemaakt werd. Daar waar sprake was van
een acuut onveilige situatie is direct gehandeld. Zaken waar geen sprake was van acute
dreiging, maar nader onderzoek vereist was, zijn tijdelijk op een wachtlijst terecht
gekomen. De oorzaak van het ontstaan van deze wachtlijst heeft meerdere oorzaken. De
hoofdredenen voor de wachtlijst zijn de hogere instroom van meldingen in combinatie met
een jonge, dynamische organisatie en de vakantieperiode.

Hooe instroom meldingen
De begroting van Veilig Thuis en dus ook de formatie is gebaseerd op een veronderstelde
instroom van 5.000 aanmeldingen in 2016. Dit aantal is bepaald op basis van de instroom
van voorheen het Algemeen Meldpunt Kindermishandeling (AMK) en voorheen het
Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG). In het hele land zien we echter dat de instroom bij
Veilig Thuis fors hoger is dan het totaal van de rechtsvoorgangers, dat komt doordat men
Veilig Thuis beter weet te vinden. We verwachten dat de instroom over 2016 8.400
aanmeldingen zal zijn. Dit gegeven zal in de begroting voor 2OL7 zijn weerslag vinden.

Vakantieoeriode
Anderzijds was Veilig Thuis in de periode juli tot en met september vanwege de
vakantieperiode formatief niet op sterkte terwijl de instroom in deze periode op hetzelfde
niveau is gebleven als in de rest van het jaar. Hierdoor is in deze periode een wachtlijst
ontstaan en is eind juli, om een verdere groei van de wachtlijst te voorkomen, besloten
extra middelen aan Veilig Thuis beschikbaar te stellen zodat de formatie ook in de
vakantieperiode op peil kon blijven, de wachtlijst weggewerkt kon worden en een verdere
groei van de wachtlijst kon worden voorkomen. Tijdens het portefeuillehoudersoverleg van
Veilig Thuis op 23 september j.l. deelde de bestuurder van Veilig Thuis mee dat Veilig
Thuis Noord- en Midden-Limburg geen wachtlijst meer heeft.

Overiqe oorzaken
Verder zijn er nog andere oorzaken die ten grondslag liggen aan de toename van het
aantal meldingen en het ontstaan van de wachtlijst;

- Het verplichte gebruiken van de Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling
bij vermoedens van geweld in huiselijke kring

- Publiekscampagnes waardoor huiselijk geweld en kindermishandeling bij eenieder
op het netvlies zijn gekomen en mensen de weg naar Veilig Thuis beter vinden.

- Veilig Thuis houdt zaken te lang vast omdat de lokale teams nog onvoldoende zlJn
toegerust. Vanaf oktober 2016 gaat het regionaal scholingsprogramma Meldcode
huiselijk geweld en kindermishandeling en signalering en aanpak huiselijk geweld
en kindermishandeling van start.

Naar aanleiding van de landelijke inventarisatie is een verzameloverzicht opgesteld. Dit
overzicht treft u in de bijlage aan.

2e inspectieronde Inspect¡e Jeugdzorg en Gezondheidszorg
In januari 2Ot7 gaat de 2e inspectieronde naar de kwaliteit van de Veilig Thuis
organisaties van start. De Inspecties toetsen de Veilig Thuis organisaties op een aantal
verwachtingen die gebaseerd zijn op wettelijke eisen, het handelingsprotocol en
veldnormen. Veldnormen betreffen criteria die het werkveld zelf heeft geformuleerd. De
verwachtingen zijn gericht op het handelen van Veilig Thuis om de directe veiligheid in een
gezin of huishouden te herstellen. Dit betreft o.a. het inzetten van vervolgtrajecten binnen
de wettelijke termijnen, het maken van samenwerkingsafspraken met het lokale veld en
relevante ketenpartners, monitoring en het maken van plannen van aanpak en
veiligheidsplannen.
In relatie tot de samenwerking met het lokale veld starten in oktober trainingen voor alle
medewerkers die van of namens gemeenten actief zijn in het lokale sociale domein gericht



op het signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling en het werken conform de
wet Verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Vervolgprocedure voor de raad
Op donderdagavond 17 november a.s. organiseren de Noord- en Midden-Limburgse
gemeenten een regionale themabijeenkomst over Huiselijk Geweld en Kindermishandeling
in Grenswerk in Venlo voor alle raadsleden, collegeleden, beleidsambtenaren en betrokken
organisaties van Noord- en Midden-Limburg. Een van de programmaonderdelen betreft
een presentatie van Veilig Thuis Noord en Midden Limburg. Op hele korte termijn ontvangt
u een uitnodiging voor deze bijeenkomst.

Tot slot
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
Het college emeester

M.H.F. Knaapen
gemeentesecretaris

Bijlage: Inventarisatie wachtlijsten Thuis



GÐ
lnventarisatie wachtlijsten Veilig Thuis

lnleiding
ln een recent algemeen overleg tussen de staatssecretaris van VWS en de vaste
Kamercommissie heeft de staatssecretaris toegezegd éénmalig te zullen
inventariseren wat de actuele stand van zaken is met betrekking tot de wachtlijsten
bij de 26 Veilig Thuís-organisaties. De VNG heeft haar medewerking aan deze
inventarisatie toegezegd. De inventarisatie is uitgevoerd door het programma Veilig
Thuis - de basis op orde.

Alle 26 Veilig Thuis organisaties hebben de stand van zaken per 3l juli 2016 met
betrekking tot de wachtlijsten dÍe voor hun organisatie gelden doorgegeven.

Aantal zaken waarvan de triage na 5 werkdagen niet is afgerond
Uit de aangeleverde informatie blUkt dat er op de peildatum 2016 landelijk 455
zaken waren waarvan de triage niet na 5 werkdagen was afgerond. Bij l4 Veilig
Thuis organisaties was sprake van een dergelijke wachtlijst, waarvan 5 Veilig Thuis
organisaties een wachtlijst kenden van minder dan l0 zaken.

Alle Veilig Thuis organisaties geven aan bij meldingen van acuut onveilige situaties
direct actie te ondernemen.

Uit updates die tussen 22 augustus en 5 september jl. van 5 Veilig Thuis-
organisaties zijn ontvangen blijkt dat de genoemde wachtlijst in totaal met I 79
zaken is afgenomen. Het is de verwachting dat dit aantal de komende weken nog
verder zal afnemen.

Aantal zaken waarbij de onderzoekstermijn van l0 weken overschreden wordt
Op de peildatum waren er landelijk 1.289 zaken waarvan de onderzoekstermijn van
I 0 weken werd overschreden. Bii 17 Veilig Thuis organisaties was sprake van een
dergelijkewachtlijst. Uit updates dietussen 22 augustus en 5 septemberjl. van 5

Veilig Thuis-organisaties zijn ontvangen blijkt dat deze wachtlijst dalende is.

Wanneer dit aantal wordt gecorrigeerd voor het aantal zaken waarvan I 5 Veilig
Thuis-organisaties' aangeven dat deze na afsluiting van onderzoek wachten op
overdracht aan het lokale veld of vervolg van zotg door een andere organisatie dan
betreft het landelijk maximaal 988 zaken waarvan op de peildatum de
onderzoekstermijn van l0 weken werd overschreden.

Een overschrijding van de onderzoekstermijn van l0 weken wordt mede veroorzaakt
doordat onderzoeken niet meteen kunnen starten na triage. Driekwart van de Veilig
Thuis organisaties geeft aan hiermee te kampen te hebben. Ook hier blijkt uit

' I I Veilig Thuis organisaties
registratiesysteem te kunnen

geven aan deze informatie n¡et u¡t hun
halen.

Programma Veilig Thuis - basis op orde
5 september 2Ol6
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updates die zijn ontvangen dat het aantal zaken waar een onderzoek niet direct kan
starten dalende is.

Bewuste overschrijd i ng van de onderzoeksterm ijn
Waar het in alle zaken onwenselijk is dat de triage niet binnen 5 werkdagen kan
worden afgerond, ligt dit voor de grens van l0 weken voor de onderzoekstermijn
genuanceerder. Vanaf het begin van het onderzoek is de medewerker van Veilig
Thuis tenslotte al aanwezig in het gezin/huishouden en beoordeelt de veiligheid.
Vanwege de complexiteit en aard van de problematiek van sommige zaken kiezen
Veilig Thuis organisaties er voor om in deze zaken de onderzoekstermijn bewust te
overschrijden2. Het gaat dan om o.a. multi-problem gezinnen waar meerdere
personen psychische problemen hebben, zaken met betrekk¡ng tot vermoedens
seksueel misbruik en MDCK zaken. ln deze zaken is een langere onderzoekstermijn
noodzakelijk, voordat geconcludeerd kan worden of sprake is van
kindermishandeling of huiselijk geweld. Ook zaken waar het ouderenmishandeling
betreft vragen een andere, langdurigere, aanpak, mede gezien de nog beperkte
kennis van lokale teams op dit gebied. Een bijzondere categorie is ook de 'zwangere
risico ouder', het onderzoek wordt gestart op het moment dat deze wordt gemeld
en wordt pas 6 weken na de geboorte van het kind afgesloten. Zeker 3 Veilig Thuis
organisaties geven aan dat het grootste deel van de zaken die op deze wachtlijst
staan dit soort zaken betreft.

ln de zomerperiode is er sprake van een tijdelijk extra verhoogde instroom bij Veilig
Thuis organisaties. Dit, gecombineerd met de vakanties van Veilig Thuis
medewerkers, kan leiden tot een piek van de wachtlijsten, die vervolgens direct na
de zomervakantie (snel) afneemt.

Zicht op veiligheid
Veilig Thuis draagt de verantwoordelljkheid voor de veiligheid vanaf een melding
(aansluiten deze tekst bij kwaliteitskader). Dit betekent dat er zonder wachtlijsten
gewerkt moet worden. Als dit in uitzonderlijke situaties, zoals nu, wel het geval is,
wordt het noodzakelijke zicht op veiligheid op een andere wijze vormgegeven. Dit
houdt in dat van zaken die wachten een inschatting wordt gemaakt van de
noodzakelijke frequentie waarmee de situatie moet worden gemonitord en de
manier waarop deze monitor¡ng plaatsvindt. Alle Veilig Thuis organisaties geven aan
dat er op deze wijze zicht op veiligheíd wordt gehouden op die zaken die op een
wachtlijst staan.

'?Als vuistregel kan gehanteerd worden dat dit 30% van het totaal aantal
onderzoeken betreft.

Programma Veilig Thuis - basis op orde
5 september 2016

2




