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RAADSMEDEDELING

Onderwerp
Werkvoorraden Veilig Thuis

Steenbergen; 8 november 2022

Aan de Raad,

Sinds vorig jaar is bekend dat Veilig Thuis kampt met forse werkvoorraden bij het frontoffice 
team. Hierover is het college en de gemeenteraad begin december 2021 geïnformeerd 
(RD2100292). Veilig Thuis heeft sindsdien een plan van aanpak gemaakt waarin er maatregelen 
voor korte en langere termijn zijn genomen om de werkvoorraad tot een verantwoord niveau 
terug te brengen en is hiermee gelijk van start gegaan. Naast acties op interne processen en 
werkzaamheden is ook de samenwerking met de lokale toegangen geïntensiveerd, zodat indien 
mogelijk casuïstiek sneller overgedragen kan worden.

Evaluatie
In oktober 2022 zijn de inspanningen van Veilig Thuis en de huidige situatie geëvalueerd. De 
conclusie die daaruit voort komt is dat het ondanks de grote inspanningen van Veilig Thuis en de 
netwerkpartners niet gelukt is om de werkvoorraad binnen de afgelopen maanden tot een 
aanvaardbaar niveau terug te dringen. Het uiteindelijk streven was om de werkvoorraad terug te 
brengen tot maximaal 50 meldingen. Er is regionaal echter nog steeds sprake van een forse 
voorraad. Het aantal meldingen op de werkvoorraad was voor de zomer gedaald tot zo'n 600 
meldingen, klom door de vakantieperiode weer op tot bijna 900, en daalt sindsdien weer gestaag. 
De stand medio oktober is 485 meldingen. De laatste prognose van Veilig Thuis is een 
werkvoorraad eind dit jaar die net onder de 400 ligt.

Tijdelijk extra maatregelen
Vanuit de Portefeuillehouders GIA en MCZ (Geweld in Afhankelijkheidsrelaties en Meldpunt 
Crisiszorg) is het verzoek aan Veilig Thuis gedaan om tijdelijk nog meer extra maatregelen in te 
zetten. Denk hierbij aan verdere uitbreiding van externe inzet en binnen de organisatie extra 
ruimte creëren voor de medewerkers om meldingen te verwerken.
Zoals afgesproken informeert de voorzitter van de regionale plenair overleg Gemeenschappelijke 
Regeling GIA en Meldpunt Crisiszorg alle colleges en gemeenteraden over de laatste 
ontwikkelingen en gevolgen middels bijgevoegde raadsinformatiebrief (2234269).

Lokale situatie gemeente Steenbergen
Voor de gemeente Steenbergen betreft het 6 casussen en 8 meldingen die in de werkvoorraden 
van Veilig Thuis staan, hiervan is er geen enkele met de status urgent. Tussen de teams binnen 
onze lokale toegang Vraagwijzer en Veilig Thuis is er goed en intensief contact om te zorgen dat 
alle betrokkenen de juiste zorg ontvangen.
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Binnen de lokale toegang van de gemeente Steenbergen is er ook voldoende ruimte om deze 
casussen op te pakken zodra deze door Veilig Thuis zijn beoordeeld. Door de nauwe 
samenwerking wordt het risico op niet tijdige inzet van zorg zo klein mogelijk gehouden.

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en houden u indien daartoe aanleiding 
is op de hoogte van verdere ontwikkelingen.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Steenbergen

n Belt, MBA
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1. Raadsinformatiebrief GIA (2234269)
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