Raadsvergadering 6 december 2018
Voorstel 10
Heinkenszand, 20 november 2018
Onderwerp:
voorstel tot het geven van een zienswijze over de 1e begrotingswijziging 2018 van
GGD Zeeland over Veilig Thuis
(portefeuillehouder wethouder Van de Plasse)

Geachte raad,
Voorstel
Wij stellen u voor om uw zienswijze te geven over de 1e begrotingswijziging 2018 van de
GGD Zeeland over Veilig Thuis.
Voorgeschiedenis
De Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) Zeeland is een gemeenschappelijke
regeling (GR) van de Zeeuwse gemeenten. Als gemeente zijn wij vanuit de Wet publieke
gezondheid (Wpg) verplicht een GGD in stand te houden. De 13 gemeenten vormen samen
het Algemeen Bestuur (AB). Namens Borsele is wethouder Van de Plasse de
vertegenwoordiger in het AB. In uw vergadering van 13 juli 2017 hebt u ingestemd met de
begroting 2018 van de GGD. Op 1 oktober 2018 heeft de GGD u door middel van een brief
geïnformeerd over de 1e begrotingswijzing 2018 (zie bijlage 1).
Argumenten
De 1e begrotingswijziging heeft betrekking op Veilig Thuis. Dit is de benaming van het
advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling (AMHK). Veilig Thuis geeft
advies, biedt ondersteuning en onderzoekt na een melding of er daadwerkelijk sprake is van
huislijk geweld of kindermishandeling. Veilig Thuis werkt landelijk en bestaat uit 26 regionale
organisaties. Voor Zeeland is Veilig Thuis ondergebracht bij de GGD. De begrotingswijziging
heeft drie aanleidingen, te weten:
 De in 2016 en 2017 door Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) opgestelde
kwaliteitskaders voor Veilig Thuis. Het gevolg is dat er verbeterpunten en wijzigingen in
teamsamenstelling en het proces zijn aangebracht. Ook is een verschuiving te zien van
minder onderzoek naar meer advies- en ondersteuningsvragen.
 De aanscherping van de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling. Hierdoor
wordt het een professionele norm om melding te doen bij Veilig Thuis als er vermoedens
zijn van acute en structurele onveiligheid. Deze zogenoemde radarfunctie vergt
aanpassingen in het werkproces en meer tijd voor melding en onderzoek. Ook wordt een
verhoging van het aantal meldingen verwacht. Om die redenen is er meer formatie nodig.
De GGD heeft zijn berekening gebaseerd op een landelijke analyse.
 De implementatie van een nieuw triage-instrument. Triage is een dynamisch beslisproces
waarmee bij meldingen van huiselijk geweld kan worden beoordeeld welke urgentie en
expertise nodig is om het geweld te stoppen. De triage van elke melding kost hierdoor
iets meer tijd.
(Juridische) consequenties
De Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling bepaalt dat organisaties
en zelfstandige beroepsbeoefenaren in de sectoren onderwijs, gezondheidszorg,
kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, sport, jeugdzorg en justitie een meldcode
moeten hebben én het gebruik ervan moeten bevorderen. We doen al meldingen bij Veilig

Thuis vanuit ons Centrum voor Jeugd en Gezin. De aanscherping van de meldcode vereist
dat we beleid opzetten voor de omgang met de meldcode door onze professionals.
Financiën
Voor onze gemeente bedragen de extra kosten voor Veilig Thuis € 8.524,52 in 2018 en
€ 10.280,15 in 2019. We kunnen dit dekken uit de begrotingspost 8620020 / 4343010. Voor
2018 hebben we daar € 75.375 begroot en voor 2019 € 76.505.
Uitvoering/planning
Op 14 december neemt het AB van de GGD een besluit over de 1e begrotingswijziging 2018.
Wij adviseren u om over de 1e begrotingswijziging uw zienswijze te geven, te weten dat u
zich kunt vinden in de 1e begrotingswijziging 2018 van de GGD.
Communicatie
Namens Borsele neemt wethouder Van de Plasse uw zienswijze mee naar het AB.
Besluit
Instemmen met het voorstel over de 1e begrotingswijziging 2018 van GGD Zeeland en uw
zienswijze –dat u zich kunt vinden in de 1e begrotingswijziging 2018 van de GGD- te
communiceren in het overleg van het algemeen bestuur GGD Zeeland van 14 december
2018.
Ter inzage liggende stukken
Er liggen geen stukken ter inzage.
Bijlage(n)
Brief GGD 1e begrotingswijziging 2018 betreffende Veilig Thuis
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Borsele,
G.M. Dijksterhuis,

burgemeester.

J.M. Jansen,

wnd. secretaris.

