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Onderwerp
Wijzigen van de Gemeenschappelijke Regeling Veilig Thuis

Steenbergen; 18 februari 2020

Aan de raad,

1. Inleiding
Ter besluitvorming ligt de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Veilig Thuis. Met ingang van 1 
januari 2019 is de gemeenschappelijke regeling voor Veilig Thuis West-Brabant van kracht gegaan. 
Er hebben een aantal wijzigingen plaatsgevonden waardoor deze Gemeenschappelijke Regeling 
gewijzigd moet worden. Dit moment hebben we aangegrepen om een aantal anderen 
ontwikkelingen in de regionale financiële samenwerking direct toe te voegen; het nieuw opgerichte 
meldpunt crisiszorg en de rijksmiddelen Geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA) die bij 
centrumgemeente Breda zijn ondergebracht.

2. Achtergrond
op 27 september 2018 (BM1803445) heeft u toestemming gekregen van de gemeenteraad. Deze 
gemeenschappelijke regeling wordt nu gewijzigd.

3. Overwegingen
Met de voorgestelde wijziging van de huidige gemeenschappelijke regeling wordt de onderlinge 
samenwerking van de 16 regiogemeenten op het terrein van Geweld in Afhankelijkheidsrelaties 
(Veilig Thuis) en integrale crisiszorg vastgelegd. Op 1 januari 2019 is de Gemeenschappelijke 
Regeling Veilig Thuis van kracht gegaan. Op diezelfde datum gingen de gemeenten Aalburg, 
Werkendam en Woudrichem op in de nieuwe gemeente Altena, zodat de huidige 
gemeenschappelijke regeling Veilig Thuis moest worden gewijzigd.

Regionaal Meldpunt crisiszorg
Per september 2019 is een regionaal Meldpunt crisiszorg ingericht en bij Veilig Thuis ondergebracht. 
Omdat hiervoor ook sprake is van financiële inbreng van de regiogemeenten zijn de afspraken over 
subsidieverlening aan het Meldpunt crisiszorg in de bestaande gemeenschappelijke regeling 
toegevoegd.
Het meldpunt Crisiszorg is een centrale plek (nu alleen nog voor professionals) waar alle vormen 
van crisissen bij elkaar komen.
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Middelen GIA
Derde aanleiding voor wijziging van de bestaande gemeenschappelijke regeling is het gegeven dat 
de rijksmiddelen voor "geweld in afhankelijkheidsrelaties" (GIA) slechts voor een deel worden 
ingezet als subsidie aan de organisatie Veilig Thuis West-Brabant. De bredere inzet van de regionale 
middelen GIA (naast Veilig Thuis ook vrouwenopvang en het regionaal programma Geweld Hoort 
Nergens Thuis) is ook in de gewijzigde gemeenschappelijke regeling verwerkt.

4. Middelen
Dit besluit heeft geen directe financiële consequenties, maar bevestigt wel het mandaat van de 
gemeente Breda om als centrumgemeente voor de regio West-Brabant de regionale middelen voor 
GIA en crisiszorg namens de regio in te zetten.
Ook is in de gewijzigde regeling opgenomen hoe besluitvorming over eventuele wijziging van de 
gemeentelijke financiële bijdragen moet plaatsvinden: op voorstel van de regionale Stuurgroep GR, 
na unaniem akkoord in een plenair regionaal overleg van de 16 gemeenten, beslissen alle colleges 
ieder afzonderlijk over de voorgestelde financiële bijdrage van de eigen gemeente.

5. Risico's
Alle 16 gemeenten doorlopen het proces tot besluitvorming. Er is een kans dat een van de 
gemeenten in de besluitvorming wijzigingen wil doorvoeren of niet akkoord gaat met de 
besluitvorming. Wanneer dit van toepassing is zal dit effect hebben op de besluitvorming bij alle 
gemeenten, en moet het besluitvormingsproces opnieuw worden doorlopen. Het risico hierop is 
echter zeer beperkt, gezien de voorbereidingen en de eerdere besluitvorming van de 
Gemeenschappelijke Regeling.

6. Communicatie/Aanpak
Bevoegdheid
Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen is het college bevoegd om een 
gemeenschappelijke regeling te treffen. Hieronder verstaat de Wgr ook het gewijzigd vaststellen van 
een bestaande gemeenschappelijke regeling. Het college dient voor een dergelijk besluit 
toestemming te vragen aan de gemeenteraad. De gemeenteraad kan deze toestemming alleen 
onthouden wegens "strijd met de wet of met het algemeen belang".
Daarom hebben wij een principebesluit genomen tot het gewijzigd vaststellen van de regeling en 
vragen u toestemming om dit besluit te nemen.

7. Voorstel
Het college toestemming geven om in te stemmen met de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling 
Veilig Thuis.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de secretaris, de burgemeester,
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