
 

 

Technische vragen gemeenschappelijke regeling veilig thuis 

 
Onderwerp: onduidelijkheid met betrekking tot de kosten 
 
Geacht college. 

As maandag 3 september staat op de oordeelvormende vergadering de gemeenschappelijke regeling 

veilig thuis op de agenda als discussiestuk. 

Wij hebben daar toch de volgende onduidelijkheden over en zouden graag de onderstaande vragen 

beantwoord willen hebben: 

1. Wat kost het ons als gemeente Steenbergen in 2017? 

2. Wat zijn de verwachtingen met betrekking tot de kosten in 2018? 

3. Hoe groot is de bijdrage van de rijksoverheid in de gemeente vergoeding?  

4. Hoe vaak is in onze gemeente gebruik gemaakt van deze regeling? 

5. Er wordt onder andere gesproken over de opvang van vrouwen, gaat dit ook op voor 

mannen? 

 

Steenbergen, 29 augustus 2018. 

Namens de fractie van de Volkspartij 

Danker Kouwen 

  



Onderstaande de beantwoording voor de technische vragen van de heer Kouwen.  

 

1. Wat kost het ons als gemeente Steenbergen in 2017? 

We hebben in 2017 € 123.940,-- voor Veilig Thuis betaalt.  

 

2. Wat zijn de verwachtingen met betrekking tot de kosten in 2018? 

De kosten voor 2018 zijn € 187.919,77 

 

3. Hoe groot is de bijdrage van de rijksoverheid in de gemeente vergoeding?  

De bijdrage vanuit de rijksoverheid zit in de integratie uitkering sociaals domein. Het is binnen 

deze uitkering niet inzichtelijk welk deel voor Veilig Thuis bestemd is. Wij hebben in de 

begroting de post Veilig thuis uit de Wmo en Jeugdzorg gedekt.  

 

4. Hoe vaak is in onze gemeente gebruik gemaakt van deze regeling? 

Er wordt door inwoners van de gemeente een beroep gedaan op de diensten van Veilig Thuis.  

Aangezien dit verschillende diensten zijn, verwijs ik u naar de bijgevoegde link van het 

jaarverslag 2017. Hierin staan tabellen opgenomen waarin ook de gemeente Steenbergen 

staat.  

https://www.veiligthuiswb.nl/wp-content/uploads/2018/05/Jaarverslag-Veilig-Thuis-

2017.pdf 

 

5. Er wordt onder andere gesproken over de opvang van vrouwen, gaat dit ook op voor 

mannen? 

Er wordt specifiek gesproken over Vrouwenopvang, aangezien dat een regeling in Nederland 

is. We kennen helaas nog steeds een groep vrouwen, met kinderen die voor hun veiligheid, 

door huislijk geweld, niet meer thuis kunnen wonen. Er zijn geen specifieke regelingen voor 

mannen, dit omdat het sporadisch voorkomt dat zij in een onveilige situatie wonen. Als dat 

wel het geval is, wordt er ingezet vanuit de aanpak Huislijk geweld.  
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