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Onderwerp
Gemeenschappelijke regeling Veilig Thuis

Steenbergen; 21 augustus 2018

Aan de raad,

1.Inleiding
Veilig Thuis is een wettelijk verplichte organisatie voor huislijk geweld en kindermishandeling. Veilig Thuis 
in onze regio werkt voor 18 gemeenten (Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle- Nassau, Bergen op Zoom, 
Breda, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Halderberge, Moerdijk Oosterhout, Roosendaal, 
Rucphen, Steenbergen, Werkendam, Woensdrecht, Woudrichem en Zundert). Deze gemeenten hebben 
een samenwerking waarbij de gemeente Breda een centrumrol heeft. Met dit besluit wordt u toestemming 
gevraagd om deel te nemen aan de gemeenschappelijke regeling voor Veilig Thuis West-Brabant. Met de 
voorgestelde regeling worden de taken en verantwoordelijkheden van alle deelnemende gemeenten en 
de specifieke rol van Breda als centrumgemeente publiekrechtelijk vastgelegd. De voorgestelde regeling 
vormt een juridisch kader voor de regionale gemeentelijke samenwerking rond Veilig Thuis in West- 
Brabant. Het betreft geen regeling voor de samenwerking met de stichting Veilig Thuis.

2.Achtergrond
Veilig Thuis is de organisatie voor Huislijk geweld en kindermishandeling. Wettelijk (Wmo en jeugdwet) 
zijn we verplicht om een Veilig Thuis organisatie te hebben. Nederland kent een beperkt aantal Veilig 
Thuis organisaties, die allemaal regionaal zijn georganiseerd om een landelijk dekkend netwerk te krijgen. 
De organisatie is een samenvoeging van het steunpunt huislijk geweld en het oude Advies en Meldpunt 
Kindermishandeling (AMK). Veilig Thuis ontvangt alle meldingen van huislijk geweld en 
kindermishandeling, onderzoekt of er daadwerkelijk sprake is van huislijk geweld of kindermishandeling 
en onderneemt actie om dit te stoppen. Hiervoor werkt zij samen met verschillende partners zoals 
vraagwijzer/CJG, maatschappelijk werk en het veiligheidshuis. Veilig Thuis is geen 
hulpverleningsorganisatie, zij doet onderzoek en adviseert over de aanpak om geweld te laten stoppen en 
heeft in uitzonderlijke gevallen (o.a. sexueel- en eergerelateerd geweld) casusregie. Veilig Thuis is een 
eigen stichting die onder de holding van SMO Breda valt. De aansturing vindt plaats door een directeur 
voor Veilig Thuis, die intensief samenwerkt met de bestuurder van SMO.

Bij de start van Veilig Thuis West-Brabant in 2015 is de samenwerking tussen de 18 regiogemeenten 
juridisch vastgelegd in een Dienstverleningsovereenkomst. De aansturing van Veilig Thuis is 
vormgegeven middels een regionale werk- en stuurgroep waar een afvaardiging van de 18 gemeenten 
zitting in heeft. Bij de samenstelling is gekeken naar een goede balans tussen wethouders en 
burgemeesters, zodat er een vertegenwoordiging is van de kennis van veiligheid (burgemeesters), Wmo 
en Jeugd (wethouders).
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Ook voor de werkgroep geldt dat er op die manier een vertegenwoordiging is van de 18 gemeenten. De 
gemeente Steenbergen heeft op dit moment een directe zitting meer in de werk of stuurgroep, dat is bij 
Bergen op Zoom belegd vanuit de Brabantse Wal.

In november 2016 heeft ons college (net als de colleges van de overige 17 regiogemeenten) de looptijd 
van de dienstverleningsovereenkomst verlengd en het bijbehorende mandaat formeel vastgelegd. De 
regionale stuurgroep gaf daarbij opdracht tot het actualiseren van de samenwerkingsafspraken. De 
regionale ambtelijke werkgroep heeft in de loop van 2017 diverse varianten afgewogen, juridisch laten 
toetsen en het draagvlak in de regio gepeild. Dit heeft uiteindelijk geleid tot akkoord van de stuurgroep 
met het opstellen van een lichte vorm van een gemeenschappelijke regeling, een “centrumregeling”, en 
de vraag aan de regiogemeenten om deze regeling te treffen.

3.Overwegingen
Met de gemeenschappelijke regeling is de onderlinge samenwerking van de gemeenten rond de opgave 
Veilig Thuis georganiseerd. Deze regeling is bedoeld voor de financiële en inhoudelijke samenwerking 
tussen de 18 gemeenten, en de gezamenlijke aansturing van Veilig Thuis. Breda treedt op als 
centrumgemeente, waarbij zij de subsidierelatie met Veilig Thuis onderhoudt. Het is dus nadrukkelijk 
geen regeling waar Veilig Thuis zelf onderdeel vanuit maakt. De financiering en inhoudelijke aansturing 
wordt via de Algemeen Subsidie Regeling van de gemeente Breda vormgegeven, die als 
centrumgemeente optreed en zal blijven optreden. De regeling is nadrukkelijk bedoeld om als 18 
gemeenten gezamenlijk sturing te geven aan Veilig Thuis.

Bij het uitwerken van een actueel en toekomstbestendig juridisch kader voor de gemeentelijke 
samenwerking rond Veilig Thuis in West-Brabant moest gekozen worden tussen het updaten van de 
bestaande dienstverleningsovereenkomst (DVO) óf het opstellen van een nieuwe gemeenschappelijke 
regeling (GR). Belangrijkste argumenten voor de keuze voor een gemeenschappelijke regeling waren:

» Een DVO is een privaatrechtelijk kader, de Wet gemeenschappelijke regelingen is juist bedoeld 
om samenwerking tussen overheden publiekrechtelijk te regelen;

» Bij een DVO is er een verhouding tussen deelnemers van “opdrachtgever” en “opdrachtnemer”, 
terwijl we de regionale samenwerking op gezamenlijke verantwoordelijkheid willen baseren;

« Bij een DVO moet het mandaat van de centrumgemeente in afzonderlijke besluiten worden 
toegevoegd, bij een GR is dit mandaat in de regeling opgenomen 

» De Wgr geeft de mogelijkheid om naast complexe constructies met “openbaar lichaam” of 
“uitvoeringsorgaan” ook een lichte variant als een “centrumregeling” te treffen.

In de concept-regeling die nu voorligt, is het mandaat van de centrumgemeente Breda opgenomen (met 
name het onderhouden van de subsidierelatie met VTWB en het beheer van de beschikbare middelen 
daarvoor) en zijn ook de taakverdeling en verantwoordelijkheden opgenomen van de regionale ambtelijke 
werkgroep, de regionale stuurgroep en het “plenair overleg van de 18 gemeenten” (de 
verantwoordelijkheden van iedere deelnemende regiogemeente afzonderlijk).
Daarnaast zijn afspraken opgenomen over toe- en uittreden, informatieplicht en een evaluatie van de 
nieuwe regeling na 4 jaar.

Juridisch
Op grond van de Wmo 2015 en het Besluit jeugdwet is aan colleges van burgemeester en wethouders 
opgedragen om zorg te dragen voor een “advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling 
(AMHK)” en voor een goede uitvoering hiervan met elkaar samen te werken. De Wet gemeenschappelijke 
regelingen geeft de mogelijkheid om voor de samenwerking tussen colleges een lichte variant, de 
“centrumregeling” te kiezen.
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Colleges zijn bevoegd om te besluiten over deelname aan een gemeenschappelijke regeling, maar daar 
is wel toestemming van de gemeenteraad voor vereist. De raad kan deze toestemming alleen onthouden 
“wegens strijd met het recht of het algemeen belang”.
Daarom wordt eerst voorgesteld om het college een principebesluit te laten nemen over deelname aan de 
“Gemeenschappelijke Regeling voor Veilig Thuis West-Brabant” en de raad te vragen toestemming 
hiervoor te verlenen. Het besluit tot definitieve deelname wordt, na verkregen toestemming van de raad, 
in een afzonderlijk voorstel aan ons college voorgelegd.
Op dezelfde wijze wordt deze besluitvorming ook gevraagd aan colleges en raden van de overige 17 
regiogemeenten. De regeling is van kracht nadat de besluitvorming in alle 18 gemeenten is afgerond.

4. Middelen
Dit besluit heeft geen directe financiële consequenties, de benodigde middelen voor Veilig Thuis zijn 
opgenomen in de begroting. De financiering loopt op dit moment ook via de gemeente Breda. De 
voorgestelde gemeenschappelijke regeling bevestigt wel het mandaat van Breda om als 
centrumgemeente de subsidierelatie met Veilig Thuis West-Brabant te blijven onderhouden en de 
hiervoor beschikbare middelen (deels rijksbijdrage voor “vrouwenopvang en huiselijk geweld” en deels de 
eigen bijdragen van de 18 regiogemeenten) te beheren. Ook is in de regeling opgenomen hoe 
besluitvorming over eventuele wijziging van de gemeentelijke bijdrage moet plaatsvinden: op voorstel van 
de stuurgroep, na unanieme besluitvorming in het “plenair overleg” van de 18 gemeenten, beslissen alle 
colleges ieder afzonderlijk over de hoogte van het eigen gemeentelijke aandeel.

5. Risico’s
Bij het afsluiten van de gemeenschappelijke regeling zijn een aantal risico’s te definiëren.

Niet mee doen/ niet instemmen van een van de gemeente:
De gemeenschappelijke regeling dient door alle 18 gemeenten te worden vastgesteld voordat hij in 
werking kan treden. Om tot vast stelling te komen, dient in ieder college en gemeenteraad zelf 
besluitvorming plaats te vinden. Het is mogelijk dat een college of gemeenteraad niet instemt, dan kan de 
regeling niet tot stand komen en moet er een alternatief worden bedacht. Ook de snelheid van de 
inwerkingtreding is afhankelijk van de laatste gemeente die besluitvorming realiseert. Tot op heden 
hebben we geen signalen dat er gemeenten zijn die niet zullen instemmen met de centrumregeling, 
Wanneer blijkt dat een van de gemeente niet mee wil doen, zal de huidige DVO worden verlengd als 
tijdelijke oplossing en zal de werk- en stuurgroep kijken naar een structurele oplossing.

Lange termijn voor uittreding:
Uittreding is niet wenselijk en heeft grote gevolgen zowel inhoudelijk (andere plek waar meldingen 
moeten komen, andere samenwerkingsafspraken met hulpverleningspartijen en andere financiering) 
mede omdat het een wetteiijke verplichting is. Wanneer de gemeenschappelijke regeling is vastgesteld 
en we besluiten uit te willen treden is er een lang proces, van 2 jaar na opzegging, voordat je werkelijk 
kan uittreden. Deze termijn is zo vastgesteld om ervoor te zorgen dat in de tussenliggende periode de 
organisatie Veilig Thuis zich kan voorbereiden op de inhoudelijke en financiële gevolgen. De melders 
zoals politie, huisartsen en inwoners zich kunnen voorbereiden op wijziging en de overige gemeenten 
zich ook op de (financiële) gevolgen.

Financiële risico’s
Veilig Thuis is een nieuwe groeiende organisatie, dat zagen we de afgelopen járen ook in de financiële 
situatie. Ten opzichte van het eerste jaar zijn de kosten aanzienlijk gestegen. Dit wordt mede veroorzaakt 
tìoovüat het aantal meldingen van huislijk geweld en kindermishandeling zijn gestegen.
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Hier hebben we als gemeente geen invloed op, sterker nog, we stimuleren dat mensen actief melden. 
Door de wettelijke verplichting en de eisen van de inspectie waar de organisatie aan moet voldoen, is het 
beheersen van de financiën enkel mogelijk door afspraken te maken over de ínhoud van het werk 
(kwaliteit en uitvoeren van de niet wettelijke taken). Alle partijen zijn zich bewust van dit risico en zijn erop 
gericht om de balans tussen kosteneffectief en kwaliteit zo goed mogelijk te houden. In 2017 is een 
financiële impuls gegeven om de organisatie de ruimte te geven piekdrukte op te vangen zonder in te 
leveren op de niet wettelijke taak “aansluiting bij het lokale veld”.

Mandaat - geen/ beperkt aanwijzingen:
Binnen de gemeenschappelijke regeling is het mandaat aan Breda vormgegeven voor de afspraken met 
Veilig Thuis (inhoudelijk en financieel). Door stuur- en werkgroep hebben de overige gemeente inspraak 
in deze afspraken en kan Breda deze technische rol uitvoeren. In de gemeenschappelijke regeling is 
opgenomen op welke manier besluiten over onderwerpen die impact hebben, worden genomen.

G.Communicatie/Aanpak
Zoals in de inleiding al aangegeven: na het principebesluit van ons college volgt besluitvorming in de 
raad. Nadat de raad toestemming heeft verleend tot het treffen van deze regeling, volgt het definitieve 
besluit tot deelname aan de Gemeenschappelijke Regeling voor Veilig Thuis West-Brabant in ons 
college. De overige 17 deelnemende regiogemeenten krijgen tegelijkertijd het verzoek om op dezelfde 
manier de besluitvorming in hun college en raad te laten plaatsvinden. Zodra alle 18 gemeenten de 
besluitvorming hebben afgerond, is de regeling een feit.

Op basis van artikel 3.40 van de Algemene wet bestuursrecht moeten de (definitieve) besluiten van de 
colleges tot deelname aan deze gemeenschappelijke regeling worden bekend gemaakt.
Daarnaast publiceert Breda, als centrumgemeente, de regeling in de Staatscourant, zodra de 
besluitvorming in alle 18 deelnemende gemeenten is afgerond.
De tekst van de regeling zal door Breda ook worden opgenomen in het digitale regelingenbestand op 
overheid.nl (CVDR).

Het besluit heeft geen gevolgen voor de inwoners of ander betrokken partners bij Veilig Thuis vanuit de 
gemeente Steenbergen. Het betreft een regeling tussen de gemeenten onderling. Om die reden zal er 
ook geen communicatie vanuit onze gemeente plaatsvinden, slechts de formele publicatie vanuit Breda 
zal worden ingezet.

7. Voorstel
Het college toestemming te verlenen tot deelname aan de Gemeenschappelijke Regeling Veilig Thuis 
West-Brabant.

Hoogachtend, ___
Burgemeester en wethouders van Steenbergen, ì 
de loco-secretaris, de burgemeester,

.C. de Korte MCM
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