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Aan de raad, 

1. Inleiding 
Slachtofferhulp Nederland heeft op 28 maart 2014 een aanvraag ingediend bij de gemeente Steenbergen 
voor een budgetsubsidie van 65.242,00 voor het jaar 2015. Op 27 november 2014 is de subsidieaanvraag 
van Slachtofferhulp Nederland voor het jaar 2015 vastgesteld op 03.649,00. Dit in verband met het besluit 
van de gemeenteraad van 24 juni 2013 om te bezuinigen op de subsidie ten behoeve van Slachtofferhulp 
Nederland. Tevens wordt de bezuiniging over volgende jaren kenbaar gemaakt. Op 18 december 2014 
heeft Slachtofferhulp Nederland bezwaar aangetekend tegen het verlagen van de subsidie over de jaren 
2015 en 2016 en de weigering van subsidie over het jaar 2017. Het college van burgemeester en 
wethouders adviseert de raad de subsidie over 2015 te verhogen tot het peil van 2014 en de subsidie 
voor de komende jaren te handhaven op dit peil. Met instemming van Slachtofferhulp Nederland is per 10 
februari 2015 de bezwaartermijn opgeschort. 

2. Achtergrond 
Slachtofferhulp Nederland biedt hulp aan slachtoffers van misdrijven, verkeersongelukken en 
calamiteiten. Daarnaast wordt ook hulp geboden aan nabestaanden, getuigen en andere betrokkenen. De 
missie van Slachtofferhulp is om slachtoffers te ondersteunen bij het verwerken van de gebeurtenis en, 
waar mogelijk, herstellen dan wel verlichten van de materiële en immateriële schade. 

Dienstverlening 
De hulpverlening van Slachtofferhulp Nederland kenmerkt zich door een snelle opvang, gekoppeld aan 
praktische en juridische dienstverlening, gecombineerd met adequate doorverwijzing naar eerstelijns 
hulpverlening. Hiermee verschilt het aanbod van Slachtofferhulp Nederland wezenlijk van overige vormen 
van beroepshulpverlening. 
Slachtofferhulp Nederland spant zich ook in voor de verbetering van de positie en rechten van 
slachtoffers in het algemeen en stimuleert kennisontwikkeling op het gebied van rechten van slachtoffers. 
Naast deze dienstverlening biedt Slachtofferhulp Nederland ook ondersteuning bij aandacht van media en 
op het gebied van maatschappelijke onrust. Slachtofferhulp Nederland is betrokken in de PSHOR 
(Psychosociale Hulpverlening bij Ongevallen en RampenJ/GHOR (Geneeskundige 
Hulpverleningsorganisatie in de Regio). 

Cijfers dienstverlening Nederland 
In 2014 ontving Slachtofferhulp Nederland de gegevens van 220.562 slachtoffers, getuigen, betrokkenen 
en nabestaanden. Aan 156.367 gevallen is door Slachtofferhulp Nederland een hulpaanbod gedaan. 
Hiervan hadden 83.634 personen (530zí)) voldoende aan het eenmalig verstrekken van informatie of 
advies en 72.733 personen (47^o) hadden behoefte aan een vorm van vervolghulp. 

Ter inzage ligt: 



Cijfers dienstverlening gemeente Steenbergen 
In 2014 is een stijging van de dienstverlening te zien ten opzichte van 2013. Er zijn in de gemeente 
Steenbergen 246 zaken aangemeld bij Slachtofferhulp Nederland. In 2013 waren dit er nog 215. In 2014 
hebben 180 personen gebruik gemaakt van een vorm van vervolghulp. Voor het jaar 2013 geldt dat dit er 
in totaal 74 waren. 
Slachtofferhulp Nederland heeft in 2014 een grote rol gespeeld in de nazorg van getuigen en 
nabestaanden van een moordzaak die zich heeft afgespeeld in Steenbergen. Ook voor getuigen van een 
aanrijding op de Ravelijnstraat is door de politie om directe inzet van Slachtofferhulp Nederland gevraagd. 
Dit soort incidenten trekken veel aandacht van de media. Slachtofferhulp Nederland draagt zorg voor een 
snelle en adequate ondersteuning van de burgers op het moment dat zij slachtoffer zijn geworden. Deze 
ondersteuning bestaat uit praktische, juridische en emotionele hulp. 

Personeel 
Slachtofferhulp Nederland werkt met 1300 vrijwilligers en 460 betaalde medewerkers. Voor de regio 
Zuidwest zijn er 50 betaalde krachten, 188 vrijwilligers en 9 stagiaires. 
Alle medewerkers van Slachtofferhulp Nederland zijn, naast de reguliere dienstverlening, op afroep 
beschikbaar en inzetbaar bij incidenten en calamiteiten. 

Financieel 
Slachtofferhulp Nederland ontvangt overheidssubsidie van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Van 
deze subsidie worden de salarissen en andere kosten voor betaalde medewerkers bekostigd. 
Daarnaast ontvangt Slachtofferhulp Nederland financiële steun van het Fonds Slachtofferhulp. Met deze 
steun worden de opleiding- en bijscholingskosten van de vrijwillige hulpverleners gefinancierd. 

Het werk dat vrijwilligers voor de burgers in de gemeente Steenbergen verricht is onbetaald, maar niet 
kosteloos. Door vrijwilligers worden onkosten gemaakt zoals telefoonkosten en reiskosten bij huisbezoek 
aan slachtoffers. De subsidie van de gemeente komt direct ten goede aan de kwantitatieve en 
kwalitatieve borging van directe dienstverlening die door de onbetaalde medewerkers aan de slachtoffers 
wordt verricht. Slachtofferhulp Nederland ontvangt reeds een aantal jaren subsidie van de gemeente 
Steenbergen. Voor 2014 was dit een bedrag ter hoogte van C 5.149,00. 

3. Overwegingen 
Gevolgen dienstverlening gemeente Steenbergen 
In de cijfers van Slachtofferhulp is zichtbaar dat de dienstverlening binnen de gemeente Steenbergen een 
stijgende lijn laat zien. In vergelijking met het jaar 2013 is het aantal slachtoffers die gebruik hebben 
gemaakt van vervolghulp zelfs meer dan verdubbeld. 

Het afbouwen van de subsidie voor Slachtofferhulp Nederland heeft voor de gemeente Steenbergen de 
volgende gevolgen: 
- er wordt voor de dienstverlening binnen de gemeente Steenbergen meegelift met de omliggende 
gemeenten welke wel positief op het subsidieverzoek van slachtofferhulp hebben besloten. 
- de inwoners van omliggende gemeenten krijgen vanuit Slachtofferhulp Nederland voorrang op inwoners 
van de gemeente Steenbergen. 
- door vrijwilligers van Slachtofferhulp Nederland zullen geen huisbezoeken meer afgelegd worden bij 
slachtoffers in de gemeente Steenbergen. Deze huisbezoeken brengen voor Slachtofferhulp Nederland 
namelijk extra onkosten met zich mee. 
- er zullen afspraken gemaakt moeten worden met Slachtofferhulp Nederland met betrekking tot de 
toekomstige dienstverlening binnen de gemeente Steenbergen. Er zal bijvoorbeeld gewerkt gaan worden 
aan de hand van declaraties. Slachtofferhulp Nederland heeft aangegeven dat deze kosten aanzienlijk 
hoger zullen liggen dan het aangevraagde subsidiebedrag. 
- in het geval er geen afspraken gemaakt worden met betrekking tot de toekomstige dienstverlening 
zullen slachtoffers binnen de gemeente Steenbergen niet geholpen worden door Slachtofferhulp 
Nederland. 
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- Er zullen voor de gemeente Steenbergen afspraken gemaakt moeten worden met eerstelijnshulp zoals 
de politie. 

Maatschappelijk oogpunt 
Het besef is doorgedrongen dat slachtoffers recht hebben op een goede opvang en zowel praktische als 
juridische begeleiding. Binnen de gemeente wordt het veiligheid- en rechtvaardigheidsgevoel versterkt 
wanneer er aandacht en ondersteuning is voor slachtoffers en de schade wordt verhaald op de dader. De 
hulp die geboden wordt door Slachtofferhulp Nederland is laagdrempelig en geeft slachtoffers vertrouwen 
in de politiek en de overheid. 

Besluit overige gemeenten 
De gemeente Steenbergen is de enige gemeente welke heeft besloten de subsidie voor Slachtofferhulp 
Nederland per jaar af te bouwen naar uiteindelijk nihil in 2017. 

4. Middelen 
Slachtofferhulp Nederland ontvangt reeds een aantal jaren subsidie van de gemeente Steenbergen. Voor 
2014 was dit een bedrag van 6 5.149,00. Voor het jaar 2015 is door Slachtofferhulp Nederland subsidie 
aangevraagd van 0 5.242,00. Er is subsidie verleend voor een bedrag van 6 3.649,00. 
Verhoging van de toegekende subsidie tot het peil van 2014 betekent voor het jaar 2015 een stijging van 
C 1.500,00, voor het jaar 2016 een stijging van 63.000,00 en voor het jaar 2017 en verder een stijging van 
6 5.149,00. Dit bedrag wordt niet geïndexeerd. De hogere subsidie 2015 kan worden gedekt ten laste van 
het programma Onvoorziene uitgaven. De verhoging van de subsidie vanaf 2016 wordt opgenomen in de 
reguliere begrotingen. 

5. Risico's 
Het afbouwen van de subsidie naar uiteindelijk nihil in 2017 heeft directe gevolgen op de dienstverlening 
van Slachtofferhulp binnen de gemeente Steenbergen. Eén van de gevolgen is dat de buurtgemeenten 
op gaan draaien voor de kosten die gemaakt worden binnen de gemeente Steenbergen. Een ander 
gevolg is dat Slachtofferhulp Nederland gaat werken aan de hand van declaraties voor de hulp die zij 
verlenen aan slachtoffers binnen de gemeente. Slachtofferhulp Nederland heeft aangegeven dat het 
waarschijnlijk is dat deze kosten hoger uit zullen vallen dan de aangevraagde subsidie. Dit komt mede 
door de stijging van de dienstverlening binnen de gemeente. 

6. Communicatie/Aanpak 
Na besluitvorming door uw raad de stichting Slachtofferhulp Nederland op de hoogte brengen van uw 
besluit en een nieuwe beschikking toesturen. 

7. Voorstel 
1. De raad voorstellen de subsidie ten behoeve van Slachtofferhulp Nederland voor de periode van 1 
januari 2015 tot en met 31 december 2015 te verhogen met 6 1.500,00 tot het peil van 2014. 
2. Deze verhoging te dekken ten laste van het programma Onvoorziene uitgaven. 
3. De subsidie voor de komende jaren op dit peil mee te nemen in het welzijnsplan dat jaarlijks door uw 
raad wordt vastgesteld. 

Hoogachtend, 
Burgemees, 
de locossec etaris 

er en wethouders van Steenbergen, 
de burgemeester 

R.A.J.M. Bóders 


