LEESWIJZER BIJ WIJZIGINGEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING VOOR VEILIG THUIS
WEST-BRABANT
Met ingang van 1-1-2019 is de gemeenschappelijke regeling voor Veilig Thuis West-Brabant van
kracht. Op diezelfde datum ontstond de gemeente Altena zodat de regeling meteen al moest worden
gewijzigd.
Tweede aanleiding voor wijziging van de regeling was de inrichting van een Meldpunt crisiszorg,
ondergebracht bij Veilig Thuis WB, waarvoor ook sprake is van gezamenlijke financiële inbreng van de
regiogemeenten. De subsidieverlening voor dit Meldpunt namens de regiogemeenten is toegevoegd
aan de gemeenschappelijke regeling en het daarin opgenomen mandaat voor de centrumgemeente.
Derde aanleiding voor wijzigingen in de regeling is het gegeven dat de regionale middelen die Breda
als centrumgemeente ontvangt van het rijk op het terrein van Geweld in Afhankelijkheidsrelaties (GIA)
slechts gedeeltelijk worden ingezet als subsidie aan Veilig Thuis WB. De bredere inzet van deze
middelen is in de gewijzigde regeling verwerkt, zodat hiermee inzicht, betrokkenheid en invloed van de
regiogemeenten beter is geborgd.
De belangrijkste wijzigingen:
ALGEMEEN:
 De opsomming van deelnemende regiogemeenten is gewijzigd in de aanhef en bij de
ondertekening;
 Bij de begripsomschrijvingen zijn de nieuwe elementen (Meldpunt crisiszorg en GIA)
toegevoegd en diverse omschrijvingen aangescherpt;
 De titel van de regeling wijzigt ook: van “Gemeenschappelijke regeling voor Veilig Thuis
West-Brabant” naar “Gemeenschappelijke regeling inzake Geweld in Afhankelijkheidsrelaties
(GIA) en Meldpunt Crisiszorg West-Brabant”;
 De artikelen 16 t/m 28 zijn (op een enkele vermelding van GIA of Meldpunt na) ongewijzigd.
INPASSEN MELDPUNT CRISISZORG:
 Aanduiding toegevoegd aan de overwegingen en begripsomschrijvingen (artikel 1.);
 Meldpunt toegevoegd bij doel (artikel 2.), taken (artikel 4.), mandaat (artikel 5.), regionaal
beleid (artikel 6.);
 Besluitvorming over beleid en middelen is opgenomen bij de taken van het Plenair overleg
gemeenten (artikel 7.) en de regionale Stuurgroep (artikel 9.);
 Het regionaal budget en de gemeentelijke bijdragen voor het Meldpunt crisiszorg zijn
afgebakend in artikelen 14. en 15.
VERBREDING VAN VEILIG THUIS NAAR GIA:
 Aanduiding toegevoegd aan de overwegingen en begripsomschrijvingen (artikel 1.)
 GIA toegevoegd bij doel (artikel 2.), taken (artikel 4.), mandaat (artikel 5.), regionaal beleid
(artikel 6.)
 Besluitvorming over beleid en middelen is opgenomen bij de taken van het Plenair overleg
gemeenten (artikel 7.) en de regionale Stuurgroep (artikel 9.)
 Het regionaal budget en de gemeentelijke bijdragen voor GIA zijn afgebakend in artikelen 12.
en 13.
RELATIES GR EN CRISISZORG:
 De GR regelt de samenwerking van de regiogemeenten onderling en het mandaat aan de
centrumgemeente. De samenwerkingsovereenkomst crisiszorg regelt de samenwerking van
regiogemeenten én maatschappelijke organisaties rond praktische uitvoering van het
crisismeldpunt en crisisinterventies.
Voor besluitvorming van gemeenten over beleid of inzet van middelen wordt in deze
overeenkomst verwezen naar de GR.
 Besluitvorming over beleid of inzet van middelen loopt dus via Stuurgroep GR en Plenair
overleg gemeenten naar de 16 colleges, die voor dergelijke besluiten verantwoordelijk zijn en
blijven.
 De Stuurgroep GR bestaat uitsluitend uit bestuurders van de regiogemeenten, in de
Stuurgroep Crisiszorg zijn ook bestuurders van maatschappelijke organisaties
vertegenwoordigd. De Stuurgroep GR bepaalt de bestuurlijke vertegenwoordiging vanuit
gemeenten in andere gerelateerde platforms (zoals de Stuurgroep Crisiszorg).

