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RAADSMEDEDELING

Onderwerp
Ontwikkelingen GIA en Meldpunt Crisiszorg

Steenbergen; 21 maart 2023 

Aan de Raad,

De gemeente Steenbergen en de andere West-Brabantse gemeenten1 werken onderling samen 
bij de aanpak van Geweld in Afhankelijkheidsrelaties (GIA) en het Meldpunt Crisiszorg West- 
Brabant (MCZ). De onderlinge samenwerking is vastgelegd in een Gemeenschappelijke Regeling 
(GR) en de gemeente Breda is aangewezen als centrumgemeente. In de GR zijn afspraken 
gemaakt over de financiering van de uitvoering van regionale GlA-taken en van het MCZ. Via 
centrumgemeente Breda wordt via subsidies gelden beschikbaar gesteld aan de uitvoerende 
organisaties, zoals Veilig Thuis, Safegroup (vrouwenopvang) en de netwerkorganisatie van het 
Meldpunt Crisiszorg West-Brabant.

De afgelopen tijd zijn er diverse ontwikkelingen geweest waardoor duidelijk is geworden dat 
ondanks inzet vanuit de GR en de uitvoerende organisaties er extra (structurele) middelen in 
2023 en 2024 nodig zijn vanuit de deelnemende gemeenten om het takenpakket in de huidige 
omvang uit te blijven voeren.
Op 7 februari 2023 vond een raadsinformatiebijeenkomst plaats voor de 14 gemeenteraden 
waarin de bestuurder van Veilig Thuis en de Safegroup ook was uitgenodigd en met de daar 
aanwezige raadsleden dieper is ingegaan op het werk van Veilig Thuis in samenhang met de 
netwerkpartners en lokale teams. Met deze brief informeren we u over de laatste ontwikkelingen.

Ontwikkelingen Veilig Thuis
In 2021 en 2022 bent u als raad op de hoogte gesteld van de problemen rondom de 
werkvoorraad van Veilig Thuis. De afgelopen járen is er vanuit Veilig Thuis grote inzet geweest om 
de kwaliteit te verbeteren, de knelpunten op te lossen en het op orde brengen van de basis. 
Ondanks deze inzet is het nog niet gelukt om deze punten geheel op te lossen en heeft Veilig 
Thuis daarnaast de financiële reserve vrijwel geheel in moeten zetten in 2022. Veilig Thuis is 
daarom ook niet meer in staat om de knelpunten of onvoorziene kosten nog zelf op te vangen.

Reparatie financiering Safegroup WBW t.o.v. WBO
De Safegroup (vrouwenopvang) levert twee vormen van zorg, namelijk ambulante hulp en 
intramurale hulp (opvang en begeleiding/behandeling voor moeders en kinderen).
De intramurale hulp bij de Safegroup wordt op dit moment gefinancierd vanuit de GR GIA 
(DUVO2) en voor een deel vanuit een subsidie vanuit de jeugdhulpregio West-Brabant Oost 
(WBO). Op dit moment draagt jeugdhulpregio West-Brabant West (WBW) waaronder de 
gemeente Steenbergen financieel niet bij voor dit onderdeel van Safegroup. De ambulante hulp

114 deelnemende gemeenten West-Brabant: Altena, Bergen op Zoom, Breda, Drimmelen, Etten-Leur, 
Geertruidenberg, Halderberge, Moerdijk, Oosterhout, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht en 
Zundert.
2 DUVO: Decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang
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wordt door jeugdhulpregio WBW bekostigd op basis van de arrangementensystematiek zoals het 
jeugdhulpstelsel van jeugdhulpregio WBW is ingericht.

De vrouwenopvang door heel Nederland is gebaseerd op het landelijke solidariteitsprincipe. 
Vrouwen en kinderen kunnen door heel Nederland worden opgevangen en worden met enige 
regelmaat juist buiten de regio opgevangen vanwege het acute veiligheidsrisico. De 
jeugdhulpregio WBW wil dit hiaat in 2023 repareren en de financiering t.b.v. de Safegroup 
rechttrekken en vanaf 2024 structureel opnemen in de begroting.

Meldpunt Crisiszorg West-Brabant (MCZ)
Ook bij het MCZ zijn er diverse ontwikkelingen die leiden tot een financieel tekort. De grootste 
oorzaak ligt in een grote nieuwe instroom van politiemeldingen (personen met verward en/of 
onbegrepen gedrag) die verwacht worden vanaf 2023. Deze politiemeldingen (schatting 8000- 
9000 meldingen extra per jaar) zal het MCZ ook moeten gaan verwerken.

Financiële knelpunten, conclusie en financiering 2023
De financiële knelpunten bestaan enerzijds uit een tekort op de overhead (eind 2022 slechts 50Z)) 
voor beide uitvoerende organisaties. Uit de landelijke benchmark van Veilig Thuis organisaties 
komt naar voren dat de gemiddelde overhead 1807o bedraagt en voor Vrouwenopvang 
organisaties is de gemiddelde overhead 21ŭ7o) en anderzijds zijn er ook knelpunten in het 
primaire proces. De belangrijkste knelpunten zijn:

» Bij Veilig Thuis komt naar voren dat de benodigde tijd voor de dienst Voorwaarden en 
vervolg'3 veel hoger is dan waar Veilig Thuis afgelopen járen op heeft begroot. De 
landelijke benchmark komt uit op 30 uur voor deze dienst, terwijl Veilig Thuis uitging van 
20 uur per melding).

» Veilig Thuis vraagt voor het op een acceptabel niveau brengen van de werkvoorraad (0-50 
meldingen) incidenteel extra middelen (C 660.000) om de werkvoorraad nog verder terug 
te dringen en ook om te zorgen dat deze niet weer opnieuw op gaat lopen (borging van 
nieuwe werkprocessen).

» Bij de Safegroup (vrouwenopvang) is extra inzet nodig voor hulp en ondersteuning van de 
moeders en kinderen bij de dagelijkse activiteiten.

Op grond van de gevoerde gesprekken n.a.v. de subsidieaanvraag 2023 met beide organisaties is 
de conclusie dat de extra middelen noodzakelijk zijn om geconstateerde knelpunten op te lossen 
en de reguliere taken volgens wettelijke richtlijnen en landelijk vastgestelde kwaliteitskaders uit 
te voeren, ofwel de basis verder op orde te brengen.
Beide organisaties hadden eind 2022 een minimale eigen reserve. Beiden kunnen financieel geen 
van de genoemde knelpunten of onvoorziene kosten nog zelf opvangen. Zij hebben deze 
knelpunten en de extra inzet voor overheadtaken meegenomen in de subsidieaanvragen. Het 
aandeel overhead stijgt bij honorering van 507o naar 1207o, wat nog steeds laag is ten opzichte van 
vergelijkbare organisaties. Tenslotte worden beiden, net als alle aanbieders geconfronteerd met 
substantieel hogere CAO-kosten en hogere materiële kosten.

Conform de afspraak in de Gemeenschappelijke Regeling GIA en Meldpunt Crisiszorg (GR GIA en 
MCZ) wordt de jaarlijkse bijdrage van de gemeenten bepaald door op het totaal benodigde 
budget voor de regionale uitvoeringsplannen GIA de beschikbare rijksmiddelen (DUVO) in 
mindering te brengen en het resterende bedrag bij de deelnemende gemeenten in rekening te

3 Het doel van de dienst Voorwaarden en Vervolg is directe veiligheid organiseren en inzetten op 
vervolghulp, gericht op stabiele veiligheid, met betrokken huishouden en hulpverlening, deze taak wordt 
door de backoffice van Veilig Thuis uitgevoerd.
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brengen op basis van de inwoneraantallen. Voor het jaar 2023 was de gezamenlijke bijdrage GIA 
vastgesteld op C 5.459.604,-.

GlA-taken 2023
Voor Veilig Thuis en Safegroup, die het overgrote deel van het GlA-takenpakket uitvoeren is 
samen afgerond C 1.700.000,- extra subsidie nodig (inclusief de door Veilig Thuis gevraagde 
incidentele C 660.000 voor het verder terugdringen en klein houden van de werkvoorraad) boven 
de gepubliceerde plafonds.

Binnen de GR GIA en MCZ beschikken de gezamenlijke gemeenten voor 2023 nog over 
incidentele middelen waar geen uitgaven tegenover staan van afgerond C 1.200.000,-. Dit is 
onvoldoende, daarom zijn de 14 deelnemende gemeenten aan deze GR gevraagd om het verschil 
(C 500.000,-) aanvullend te subsidiëren voor de uitvoering van deze regionale taken voor 2023.
Het college van de gemeente Steenbergen heeft besloten om het bedrag van 6 C17.460,27 (naar 
rato van het aantal inwoners) extra bij te dragen. Dit kan gedeeltelijk gedekt worden via de 
lopende begroting 2023 (C 7.348). Het resterende gedeelte (610.112) zal meegenomen worden in 
de tussenrapportage 2023.

Safegroup
Ten aanzien van de reparatie van de financiering Safegroup door jeugdhulpregio WBW voor de 
intramurale hulp voor moeders en kinderen heeft het college van de gemeente Steenbergen 
besloten om de extra bijdrage voor 2023 van 6 22.537,74 te voldoen. Er is geen ruimte in de 
lopende begroting 2023 om deze kosten te dekken. Ze zullen daarom meegenomen worden in de 
tussenrapportage 2023. Daarnaast zullen deze kosten structureel meegenomen worden in de 
perspectiefnota 2024.

Meldpunt Crisiszorg West-Brabant (MCZ)
Voor het jaar 2023 zijn nog voldoende middelen beschikbaar om het MCZ aanvullend te 
subsidiëren (restantgelden uit voorgaand jaar). Hiervoor wordt voor het jaar 2023 geen extra 
bijdrage gevraagd.

Doorkijk naar 2024
Op basis van subsidieverzoeken 2023 van Veilig Thuis en Safegroup en een analyse van het 
regionale takenpakket GIA is ook een doorkijk gemaakt naar het jaar 2024. De conclusie is dat 
ook voor 2024 en volgende járen structureel meer middelen nodig zijn voor de uitvoering van de 
regionale taken. De hogere subsidies voor Veilig Thuis en Safegroup die nu al voor 2023 nodig 
zijn werken grotendeels door in het jaar 2024 en bezuinigingen op het takenpakket zijn niet 
mogelijk. De ontwikkeling van het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming, die enkele 
járen in beslag zal nemen leidt naar verwachting tot een verschuiving van taken tussen regionaal 
en lokaal. Het gaat hier om hulp en ondersteuning bieden aan kwetsbare gezinnen, waar de 
veiligheid in het geding is. Een eventuele (minimale) bezuiniging regionaal gaat dan gepaard met 
een kostenstijging voor gemeenten lokaal, omdat de hulp en ondersteuning toch geboden moet 
worden.

In het jaar 2024 zijn binnen de GR GIA en MCZ geen incidentele middelen meer beschikbaar om 
structurele kosten mee te dekken. Vanuit de GR GIA en MCZ is ons dan ook gevraagd rekening te 
houden met een hogere gemeentelijke bijdrage vanaf het jaar 2024 voor zowel de regionale GlA- 
taken als voor het MCZ. Voor de gemeente Steenbergen betreft dit voor de uitvoering van de 
regionale GIA taken een extra bedrag van C 53.932,- (totaalbedrag C 244.584,-) en voor het MCZ
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een extra bedrag van č 5.292,- (totaalbedrag C 22.420,-). Deze zullen meegenomen worden de 
perspectiefnota 2024.

De geraamde uitgaven voor 2024 zijn berekend op prijspeil 2023. De indexering moet nog 
worden vastgesteld voor dat jaar. Zodra de uitgaven op prijspeil 2024 worden vastgesteld kan de 
definitieve gemeentelijke bijdrage voor 2024 berekend worden.

Monitoring en verantwoording
Met de bestuurder van Veilig Thuis en de Safegroup is de afspraak gemaakt dat zij periodiek het 
bestuurlijk overleg GIA en MCZ zal blijven informeren. Zij zal daar ook verantwoording afleggen 
over de uitvoering van taken, zowel in kwalitatieve als kwantitatieve zin.
Via accountgesprekken die centrumgemeente Breda namens alle deelnemende gemeenten voert 
zal de uitvoering van de regionale taken door de uitvoerende gesubsidieerde organisaties 
gemonitord worden.

Onze gemeente zal ook blijven monitoren op de verbinding met samenwerkingspartners in het 
(lokale)veld; het borgen van veiligheid in gezinnen is immers een gezamenlijke opdracht. De 
herijkte samenwerkingsafspraken tussen Veilig Thuis en de lokale gemeentelijke teams, welke is 
vastgesteld door het college van de gemeente Steenbergen op 21 maart 2023 dragen ook bij aan 
deze gezamenlijke opdracht.

Tot slot
De ophoging van het subsidie voor 2023 en 2024 draagt bij aan het beschermen van kwetsbaren 
in onze samenleving. Het werken aan stabiele veiligheid voor alle betrokkenen in de gezinnen die 
te maken hebben met onveiligheid heeft prioriteit. Binnen de regionale GlA-taken worden 
problemen in samenhang met andere partijen opgepakt waardoor we streven naar het bieden 
van een duurzame oplossing voor alle betrokkenen.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet, f z
burgemeester en wethouders van Steenbergen, y 
de secretaris, de burgemeester,
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