
 

 

 
 

 

Schriftelijke beantwoording vragen gemeenteraad bij het   

voorstel “gemeenschappelijke regeling Veilig Thuis”.   
 

Hieronder de antwoorden op de vragen die mondeling aan ons gesteld zijn tijdens de raadsvergadering 

op 3 september j.l.  

 

1. De bestuurlijke en ambtelijke afvaardiging in de GR. Kan deze door Steenbergen geleverd 
worden? 

2. Hoe kan terugkoppeling van de casussen aan de gemeenteraad plaatsvinden? 
3. De bestuurderssalarissen. 
4. De gebiedsverboden. 

 

 

1. De bestuurlijke en ambtelijke afvaardiging in de GR. Kan deze door Steenbergen geleverd worden? 

Als gemeente maken wij onderdeel uit van de Gemeenschappelijke regeling en hebben daar ook een 

gelijkwaardige positie in ten opzichte van alle betrokken gemeenten. Om inhoudelijke sturing te kunnen 

geven aan Veilig Thuis samen met Breda als centrumgemeente is een stuurgroep opgericht met een 

ambtelijke werkgroep ter ondersteuning.  

 De stuurgroep Veilig Thuis kent een specifieke vertegenwoordiging van de 18 gemeenten. Er is gekeken 

naar een verdeling over de portefeuillehouders Wmo, jeugd en veiligheid. Er is een vertegenwoordiging 

uit de regio West Brabant Oost en West Brabant West, beide leveren een wethouder jeugd, een 

wethouder Wmo en een burgemeester. Deze samenstelling van de stuurgroep is ook voor de ambtelijke 

werkgroep gehanteerd.  

 

De gemeente Steenbergen is ambtelijk vanaf oprichting tot april 2018 onderdeel geweest van de 

werkgroep Veilig Thuis. Daarbij is de advisering gedaan aan de bestuurder van Bergen op Zoom. In april 

is het stokje overgedragen aan collega’s in Bergen op Zoom. Bij de voorbereiding van zowel de werk- als 

de stuurgroepvergaderingen is er nog steeds ambtelijke betrokkenheid vanuit Steenbergen. We hebben 

alleen geen zitting meer in de werkgroep.  

 

Er is in de verschillende samenwerkingsverbanden een verdeling gemaakt van de portefeuilles waarvoor 

de portefeuillehouders verantwoordelijk zijn. De portefeuillehouder van Steenbergen is in de regionale 

samenwerking verantwoordelijk voor de dossiers transformatie sociaal domein en bedrijfsvoering 

jeugdzorg. 

 

Voor wat betreft de samenwerking van Veilig Thuis rond de casussen uit onze gemeente zijn daar 

samenwerkingsafspraken over. Deze afspraken monitoren we actief. We hebben regelmatig en indien 

nodig afstemming tussen de teamleider Veilig Thuis en onze coördinator CJG.  

 

2. Hoe kan terugkoppeling van de casussen aan de gemeenteraad plaatsvinden? 

De gemeenteraad kan terugkoppeling ontvangen via de ontvangen jaarverslagen en tussentijdse 

rapportages die wij ontvangen van Veilig Thuis. De tussentijdse rapportage is nog niet beschikbaar, we 

hebben wel al de cijfers voor u. De cijfers van de gemeente Steenbergen tot 1 augustus zijn: 

 

Aantal meldingen 

 

 87 

 

Aantal onderzoeken         1 

 

Aantal huisverboden       1 

 

 

 

 

 



 

2 

 

Meldingen politie 

De meldingen bij Veilig Thuis kunnen op verschillende manieren binnen komen. Veilig Thuis is 

toegankelijk voor burgers; daders, slachtoffers, buren, vrienden of familie wanneer zij zich zorgen maken 

over de veiligheid. Het aantal meldingen dat hiervan komt is slechts een deel. Een groot deel van de 

meldingen komt vanuit professionals. Zij signaleren onveiligheid en melden dit. U ziet veel 

politiemeldingen, er zijn landelijk afspraken gemaakt dat het politiesysteem automatisch een melding naar 

Veilig Thuis stuurt. Politiemeldingen aan Veilig Thuis gaan over zorg ten aanzien van minderjarigen 

en over (vermoedens van) kindermishandeling en huiselijk geweld. Het betreft 

alle vormen van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Deze meldingen zijn rijp en groen door elkaar, zoals al 

aangeven legt dit een forse druk op Veilig Thuis. Hier zijn verbeteracties op gezet, we zien daar 

voorzichtige resultaten van. Veilig Thuis maakt daarover goede afspraken met de politie. Meer informatie 

over deze actie is te vinden in bijgevoegde link naar de kamerbrief. 

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2017/03/14/tk-stand-van-

zaken-politiemeldingen-inzake-huiselijk-geweld-aan-veilig-thuis/tk-stand-van-zaken-politiemeldingen-

inzake-huiselijk-geweld-aan-veilig-thuis.pdf 

 

3. De salarissen van de directeur en de bestuurder 

Gelet op de privacygevoelige aard van deze gegevens, kunnen deze niet met u gedeeld worden. Wel 

kunnen wij u verzekeren dat het salaris van de directeur valt binnen de grenzen van de Wet Normering 

Topinkomens (WNT); dit wordt door de accountant van Veilig Thuis en door de gemeente Breda bij het 

verstrekken van de subsidie getoetst. Overigens staan de inkomens van de directeur en bestuurder 

volledig los van de gemeenschappelijke regeling Veilig Thuis.  

 

4. De gebiedsverboden. 

Tijdens de raadsvergadering is gesproken over de gebiedsverboden, deze naam is met de naam huiselijk 

geweld verward. Huisverboden worden afgegeven wanneer sprake is van huiselijk geweld. 

Gebiedsverboden worden niet afgegeven als middel tegen huiselijk geweld.  

 

Afgeven huisverboden 

Het afgeven van huisverboden is bij wet geregeld http://wetten.overheid.nl/BWBR0024649/2017-03-01 en 

belegd bij de burgemeester. Het is een zwaar middel waarbij ingegrepen kan worden in iemands 

privéleven.  

  

Wanneer er sprake is van huiselijk geweld, zal op basis van een risicotaxatie een afweging worden 

gemaakt of een huisverbod noodzakelijk is. Er moet een goede onderbouwing zijn en echt sprake zijn van 

een onveilige situatie voor de overige mensen in het huis(houden) alvorens de burgemeester over kan 

gaan tot het besluit om een huisverbod op te leggen. Dit besluit wordt in overleg met / op advies van de 

politie genomen.  

 

Zoals u in de voorgaande tabel kunt zien, is tot op heden 1 maal een huisverbod opgelegd in 2018.  
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