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Onderwerp

Samenwerkingsafspraken Veilig Thuis Noord- en Midden-Limburg en de gemeenten in
Noord- en Midden-Limburg.

Voorstel

De samenwerkingsafspraken tussen Veilig Thuis Noord- en Midden-Limburg en de
gemeenten in Noord- en Midden-Limburg vast te stellen.

Inleiding

De gemeenten in Noord- en Midden-Limburg hebben samenwerkingsafspraken gemaakt
met Veilig Thuis Noord- en Midden-Limburg (VTNML). Een aantal ontwikkelingen geeft
aanleiding om de eerder gemaakte afspraken te actualiseren.

- Per l januari 2019 is de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
aangescherpt. Dit heeft ertoe geleid dat professionals meer advies vragen aan en
meldingen doen bij VTNML over gezinnen en huishoudens waar het acuut of
structureel onveilig is.

- Er is een nieuwe visie op de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.
De visie Eerst samenwerken voor directe veiligheid, dan samenwerken voor
risicogestuurde zorg ( visie op gefaseerde ketenzorg) wordt vertaald in de nieuwe
samenwerki ngsafspraken.

- Het Toezicht Sociaal Domein heeft een onderzoek gedaan in de gemeente Venlo,
Beesel en Roermond naar het functioneren van het lokale netwerk na onderzoek
bij Veilig Thuis. In de rapporten worden een aantal regionale en lokale
aanbevelingen genoemd.

Door de gedragswetenschappers van Veilig Thuis, CJG/AMW en de gemeenten in Noord-
Limburg is een uniform format ontwikkeld voor het maken van een veiligheidsdocument.
Dit format is onderdeel van de samenwerkingsafspraken.
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Beoogd effect/doel

In de samenwerkingsafspraken brengen gemeenten hun visie tot uitdrukking op dc
verdeling van taken en rollen van Veilig Thuis en de lokale teams. Deze afspraken bieden
de gemeenten de mogelijkheid om sturing te geven aan de kwalltelt van de aanpak van
huiselijk geweld en kindermishandeling. Ook bieden de samenwerkingsafspraken de
mogelijkheid om sturing te geven aan de capaciteit die nodig is voor Veilig Thuis en voor
de lokale teams.

Argumenten

1.1 De samenwerkingsafspraken zorgen voor een duidelijke rol- en taakverdeling tussen
Veilig Thuis en de lokale teams.
In de samenwerkingsafspraken worden de taken en verantwoordelijkheden tussen Veilig
Thuis en de lokale teams helder en goed afgebakend omschreven. De afspraken dragen
daarmee bij aan het voorkomen en oplossen van problemen in de samenwerking die nu

regelmatig ontstaan, met name tijdens overdrachtsmomenten.

1.2 De samenwerkingsafspraken geven een invulling aan een aantal verbeterpunten die
door hetToezicht Sociaal Domein genoemd is in hun eindrappoften.
Het Toezicht Sociaal Domein heeft een stimulerend onderzoek gedaan in de gemeenten
Beesel, Roermond en Venlo naar het functioneren van het lokale netwerk na een
overdracht van Veilig Thuis. In de drie eindrapporten zijn naast lokale ook een aantal
regionale verbeterpunten genoemd. Onderstaande verbeterpunten worden door middel
van de nieuwe samenwerkingsafspraken die nu voorliggen opgepakt:

1. Zorg voor een adequate en volledige overdracht vanuit Veilig Thuis. Dit houdt in
dat naast een gezamenlijk hulsbezoek en een mondellnge overtlraclrt or¡k eerr

sch riftel ijke overd racht ( i nclusief vei I ig heidsvoorwaa rden) plaatsvi ndt.
2. Zorg voor formele werkafspraken rondom overdracht, regie, het delen van

informatie en het (moment van) gebruik van gestructureerde instrumenten voor
risico-inschatting.

3. Gebruik het Ronde Tafel Overleg structureler in het evalueren op casusniveau door
alle partijen erbij te betrekken en de resultaten schriftelijk vast te leggen.

Het uitvoeringsplan 'Een plan voor elk thuis' voor de regio Midden-Limburg West levert
een bijdrage aan het maken van een gezamenlijk plan samen met cliënten. Dit sluit aan

bij het tweede verbeterpunt. Hierbij is het vraagstuk'wie heeft regie?' een groot onderdeel
waar aandacht aan besteed wordt. Het uitvoeringsplan kent als bijlage het document'visie
op hulp- en dienstverlening'.

1.3 Om de nieuwe samenwerkingsafspraken goed te kunnen implementeren in de regio is
het belangrijk om een deadline te stellen aan gemeenten.
Het implementeren van de nieuwe samenwerkingsafspraken, het veiligheidsdocument en

de visie op gefaseerde ketenzorg in het lokale veld kost tijd. Afhankelijk van hoe het lokale
veld georganiseerd is en wat er nodig is voor een goede borging, kost dit in de ene
gemeente meer tijd dan in de andere gemeente. In het kader van effectief en efficiënt
samenwerken is het voor Veilig Thuis van belang dat zo snel als mogelijk in de hele regio
op eenduidige manier wordt samengewerkt. Vandaar dat er gekozen is voor een deadline
van 1 oktober 202O.

1.4 De samenwerkingsafspraken zijn reeds besproken in de Bestuurscommissie Wmo
regionale taken (BC Wmo).
Op 19 februari 2020 zijn in de BC Wmo de Samenwerkingsafspraken tussen Veilig Thuis
Noord- en Midden-Limburg en de gemeenten in Noord- en Midden-Limburg besproken. In
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de BC Wmo hebben de wethouders afgesproken om de samenwerkingsafspraken met een
positief advies ter besluitvorming voor te leggen aan colleges in Noord- en Midden-
Limburg.

Kanttekeningen en risico's

n.v.t.

Financiële, personele en juridische gevolgen

n.v.t.

Duurzaamheid

Een effectieve aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling kan alleen tot stand
komen vanuit het besef dat meerdere partijen gelijktijdig hun bijdrage en inzet leveren
aan veiligheid en herstel in gezinnen en huishoudens. Elke partij vanuit de eigen rol, taak
en verantwoordelijkheid en met de bereidheid om met de andere partijen mee te denken
en hun ondersteuning te bieden. Deze samenwerkingsafspraken zijn de basis hiervoor.

Uitvoering/evaluatie

Uiterlijk 1 oktober 2020 zijn de samenwerkingsafspraken geïmplementeerd in het sociaal
domein van alle gemeenten in Noord- en Midden-Limburg. Vanaf deze datum wordt er
gewerkt met een uniform veiligheidsdocument en is de visie op gefaseerde ketenzorg
bekend bij alle betrokkenen binnen de gemeenten. Iedere gemeente maakt hiervoor een
eigen implementatieplan. In Midden-Limburg is ervoor gekozen om een regionaal
implementatieplan te maken, gezien de regionale samenwerking met het Centrum voor
Jeugd en Gezin en het Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg (CJG/AMWML).

Rondom het implementeren van de visie op de gefaseerde ketenzorg wordt een
scholingsplan geschreven door de regionale projectleider Geweld Hoort Nergens Thuis. In
het tweede kwartaal van 2020 wordt er een subsidieaanvraag ingediend bij de
projectenpool van het landelijk programma Geweld Hoort Nergens Thuis voor de
uitvoering van dit scholingsplan.

In het eerste kwartaal van 2O2L wordt de implementatie van de samenwerkingsafspraken,
het veiligheidsdocument en de visie op gefaseerde ketenzorg geëvalueerd. De ambtelijke
werkgroep Veilig Thuis neemt hiervoor het initiatief en betrekt hier Veilig Thuis en het
lokale veld bij.

Communicatie/ partici patie

Voor een goede borging van de nieuwe samenwerkingsafspraken organiseert elke
gemeente een sessie voor betrokken medewerkers waarin de visie, de
samenwerkingsafspraken en het veiligheidsdocument centraal staan. Voor deze
bijeenkomsten zullen de ambtenaren (beleid en uitvoering) op de domeinen jeugd, Wmo,
participatie, schulddienstverlening, onderwijs en veiligheid uitgenodigd worden. Primair
zijn deze bijeenkomsten gericht op professionals in de uitvoering. In Midden-Limburg zal
deze bijeenkomst samen met CJG/AMWML georganiseerd worden.

Overleg gevoerd met

Intern:

Frank van Beeck (teamleider Zorg en Participatie)
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Gonnie Poell (senior beleidsadviseur Jeugd Midden-Limburg West)
Sten Geertman (projectleider Jeugdhulp Midden-Limburg West)

Extern

Ambtelijke werkgroep Veilig Thuis
Michelle Vrancken (manager Veilig Thuis Noord- en Midden-Limburg)
Ingrid Voglar (manager Centrum voor Jeugd en Gezin)
Josefien Hesen (manager Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg)
Gedragswetenschappers Veilig Thuis en CJG/AMW

Bijlagen:

1. Samenwerkingsafspraken tussen Veilig Thuis Noord- en Midden-Limburg en de
gemeenten in Noord- en Midden-Limburg.

Pagina 4


