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Subsidie Stichting Veilig Thuis Noord- en Midden- Limburg 2020

Voorstel

1. Kennis te nemen van de subsidieaanvraag voor 2020 en de begroting2O2O van Veilig
Thuis Noord- en Midden-Limburg.
2. Een bedrag van € 202.776,28 beschikbaar te stellen aan de Gemeente Venlo voor de
financiering van Veilig Thuis Noord- en Midden-Limburg in 2Q2O en daarmee te voldoen
aan de wettelijke verplichting.

Inleiding

In de WMO 2015 en de Jeugdwet staat dat de gemeenten een advies- en meldpunt
moeten hebben voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit geven we vorm via Veilig
Thuis. In onze regio is Veilig Thuis Noord- en Midden- Limburg (Veilig Thuis NML)
werkzaam voor de gemeenten Beesel, Bergen, Echt-Susteren, Gennep, Horst aan de
Maas, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Peel en Maas, Roerdalen, Roermond, Venlo, Venray
en Weert. Veilig Thuis NML geeft uitvoering aan de volgende wettelijke taken.. advies geven aan professionals en omstanders;
. meldingen in ontvangst nemen;
. onderzoek doen of er daadwerkelijk sprake is van huiselijk geweld of

kinderm ishandeling;
. zo nodig vervolgstappen in gang zetten in de vorm van overdragen naar vrijwillige

hulp, de Raad informeren en/of aangifte doen bij de politie;
. een terugkoppeling geven aan de melder.

Beoogd effect/doel

De beschikbaarheid van het advies- en meldpunt in onze regio te waarborgen, zodat
adequate hulp- en ondersteuning in gang gezet kan worden in gezinnen waarbij (een
vermoeden van) huiselijk geweld en/of kindermishandeling speelt.
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Argumenten

1.1 De subsidieaanvraag en de begroting 2020 zijn reeds besproken in de
Bestuurscommissie Wmo regionale taken (BC Wmo).
Op 25 september 2019 is in de Bestuurscommissie Wmo regionale taken (BC Wmo) de
begroting 2020 van de Stichting Veilig Thuis Noord- en Midden-Limburg (Veilig Thuis), als
onderdeel van de subsidieaanvraag besproken. In de BC Wmo hebben de wethouders
afgesproken om de stukken met een positief advies ter besluitvorming voor te leggen aan
de 14 betrokken colleges van B&W in Noord- en Midden-Limburg.

2.1 De beschikbaarheid van een Veilig Thuis organisatie is een wettelijke verplichting
Veilig Thuis is het advies- en meldpunt voor volwassenen en kinderen die te maken hebben
met huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Veilig Thuis vormt een belangrijke schakel in

de zorg- en veiligheidsketen. Het Rijk heeft 26 regio's aangewezen waar sinds 1 januari
2015 een advies- en meldpunt Veilig Thuis is ingericht. De juridische grondslag hiervoor is
opgenomen in de Wmo en de Jeugdwet.

2.2 Veranderende omstandigheden maken het noodzakeliik om een hoger bedrag
beschikbaar te stellen voor Veilig Thuis.
T.o.v. 2019 is de begroting voor 2020 met €599.000,- gestegen (van € 3.890.000,- in

2019 naar € 4.489.000,- in 2020). Dit vanwege uitbreiding van de formatie met een
teamleider en een coach en de nieuwe taken die (kunnen) leiden tot meer adviezen en
meldingen met langere normtijden. De inzet van een teamleider is noodzakelijk omdat er
tot nu toe één fulltime manager bij Veilig Thuis in dienst was en met een team van
inmiddels vijftig medewerkers was dit niet meer voldoende. De inzet van een coach is
nodig om uitval van personeel te voorkomen en medewerkers aan de organisatie te
binden. De coach wordt voorlopig voor twee jaar ingezet. De aanscherping van de Wet
meldcode en het werken met het nieuwe Handelingsprotocol heeft ook invloed op de
instroom en de normtijden en dus het aantal medewerkers dat nodig is om de wettelijke
taken uit te kunnen voeren. Hoe de werkelijke instroom zich zal ontwikkelen is nog
onzeker.

2.3 Veilig Thuis basee¡t zich in hun begroting op een formatiemodel dat ontwikkeld ls door
Q-Consult Zorg.
Om te komen tot een realistische inschatting van de benodigde formatie is gebruik
gemaakt van het door Q- Consult Zorg ontwikkelde formatiemodel. In dit model zijn de
nieuwe werkwijze en normtijden veftaald naar benodigde formatie en kosten. Alle Veilig
Ihuis organ¡saties hânteren het formatlemodel van Q- Consull Zorg zodat er sprake is van
eenduidigheid.

2.4 De verdeling is conform de in 2015 afgesproken verdeelsleutel
tre bekostiging van Velllg Thuls vlndt voor 40,7o/o plaats uit de decerltrallsatle- ultkerlng
Vrouwenopvang die de gemeente Venlo als centrumgemeente ontvangt voor de regio Noord-
en Midden-Limburg. De overige 59,3o/o worden gefinancierd door de 14 betrokken
gemeenten in Noord- en Midden-Limburg vanuit de jeugdhulpmiddelen. Deze verdeelsleutel
is gebaseerd op de financiering van het voormalige Algemeen Meldpunt Kindermishandeling
en het Steunpunt Huiselijk Geweld. De verdeling van de jeugdhulpmiddelen over de 14
gemeenten is bepaald op basis van het bestaand objectief verdeelmodel van het
macrobudget jeugdhulp. Bijlage 3 bevat een overzicht van de verdeling van de bijdragen
jeugdhulp van de 14 gemeenten van Noord- en Midden-Limburg.

2.5 Vento treedt namens de 14 Noord- en Midden-Limburgse gemeenten op als
subsidieverstrekker.
Het is voor zowel de 14 gemeenten als Veilig Thuis overzichtelijker en efficiënter als de
subsidieaanvraag, de toekenning en de verantwoording via één kanaal verlopen. Omdat de
gemeente Venlo naast de gemeentelijke bijdrage vanuit de jeugdhulpmiddelen ook als
centrumgemeente de middelen uit de decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang bijdraagt, ligt
het voor de hand deze kassiersfunctie bij de gemeente Venlo onder te brengen. Deze
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werkwijze is in de voorgaande jaren ook gehanteerd. Vervolgens stuurt de gemeente Venlo
de overige 13 gemeenten een factuurop basis waarvan de bijdrage geïnd gaat worden.

Kanttekeningen en risico's

1.1 Zonder overeenstemming wordt de regie overgenomen door de Rijksoverheid.
De beschikbaarheid van een Veilig Thuis-organisatie in iedere regio is wettelijk verplicht.
In het geval dat er geen overeenstemming wordt gevonden over de totstandkoming
hiervan wordt de regie overgenomen door de Rijksoverheid.

2.1 Het is nog niet duidelijk in hoeverre de ingeschatte normtijden uit het rekenmodel van
Q-consult rea I istisch zijn.
De ontwikkelingen in volumes, normtijden en de eventueel hieruit te nemen maatregelen
zullen elk kwartaal besproken worden. In het eerste, tweede en derde kwartaal van 2019
was een stijging van het aantal adviesvragen en meldingen ten opzichte van het vierde
kwartaal in 2018 zichtbaar. Daarom is het aantal te verwachtte adviesvragen voor 2020 in
de aanvraag bijgesteld.

Financiële, personele en juridische gevolgen

De financiële dekking voorVeilig Thuis is voorzien in de begroting2O2O. Er is binnen de
exploitatieopzet van jeugd voor 2020 een bedrag van € 228.000,- gereserveerd voor de
subsidie voor Veilig Thuis. De kosten van € 202.776,28 kunnen hierbinnen worden
opgevan9en.

Er zijn verder geen personele of juridische gevolgen.

Uitvoering/evaluatie

Er vindt maandelijks op ambtelijk niveau overleg plaats met de manager van Veilig Thuis
over de stand van zaken. Tijdens het portefeuillehoudersoverleg Veilig Thuis (4x per jaar)
vindt op bestuurlijk niveau afstemming plaats en kan indien nodig bijgestuurd worden.

Gomm u nicatie/ participatie
De gemeente Venlo treedt namens de gemeenten in Noord- en Midden-Limburg op als
subsidieverstrekker en verstuurt de subsidiebeschikking naar de Stichting Veilig Thuis
Noord- en Midden-Limburg.

Overleg gevoerd met

Intern:

Frank van Beeck (teamleider Zorg & Pafticipatie)
Patricia Vos (financieel adviseur)
Saskia Doek (beleidsadviseur MO/BW)
Gonnie Poell (senior beleidsadviseur)

Ambtelijke werkgroep Veilig Thuis
Michelle Vrancken ( manager Veilig Thuis NML)

Extern:
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Bijlagen:

1. Sulrsidieaanvraag 2020 Veilig Thuis Noord- en Midden-Limburg
2. Begroting 2020
3. Overzicht verdeelsleutel bijdragen jeugdhulp Noord- en Midden-Limburg
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