
 

Raadsvoorstel 

 

 

Onderwerp     begroting Veilig Thuis 2020    

Steller/telnr.  Jeannette Niemeijer/ 61 82    Bijlagen 0 

   

Classificatie  ● Openbaar   ○  Geheim     

   Vertrouwelijk    

Portefeuillehouder  M Gijsbertsen  Raadscommissie    

Langetermijn agenda 
(LTA) Raad 

 
LTA ja:  Maand      Jaar      
LTA nee: x Niet op LTA 

 

Voorgesteld raadsbesluit    

De raad besluit 
 

I. Een extra bijdrage van € 493.012,- beschikbaar te stellen voor de subsidie aan Veilig Thuis 
Groningen en deze te dekken met een onttrekking aan de AER; 

II. De begroting 2020 op programmaniveau overeenkomstig te wijzigen. 
 
 

 
 Samenvatting     

Sinds mei 2019 wordt Veilig Thuis Groningen (VTG) geconfronteerd met een veel hogere instroom van 
meldingen en adviezen dan geprognosticeerd in de begroting 2019. VTG verwacht dat de instroom van 
meldingen en adviezen in 2020 op hetzelfde hoge niveau blijft. Bovendien zal VTG vanaf 2020 de nieuwe 
casuïstiek moeten gaan monitoren conform het aangepaste handelingsprotocol. VTG heeft op basis van de 
verwachte tijdsinvestering een daarop afgestemde begroting voor het jaar 2020 ingediend, waarin VTG een 
fors hogere subsidie aanvraagt dan voorgaande jaren. De nieuwe begroting kan niet gedekt worden uit deze 
beschikbare middelen; er resteert een tekort van € 1.244.000 euro,-. Gelet op de wettelijke taak van Veilig 
Thuis om adviezen en meldingen huiselijk geweld/kindermishandeling te behandelen, wordt voorgesteld dat 
de Groninger gemeenten een extra bijdrage beschikbaar stellen voor VTG, zodat deze meldingen en 
adviezen binnen de wettelijke termijnen afgehandeld kunnen worden en er niet opnieuw wachtlijsten 
ontstaan. Conform de gebruikelijke verdeelsleutel ‘aanpak huiselijk geweld’ betekent dit voor de gemeente 
Groningen een aanvullende bijdrage van € 493.012,-. 

B&W-besluit d.d.: 14-1-2020 

 

 

Afgehandeld en naar 
archief 

Paraaf Datum    
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Vervolg voorgesteld raadsbesluit 

      
 
Aanleiding en doel    

Sinds mei 2019 wordt Veilig Thuis Groningen (VTG) geconfronteerd met een veel hogere instroom van 
meldingen en adviezen dan geprognosticeerd in de begroting 2019. Wij hebben u op 11 juli jl. en op 21 
oktober jl. per brief geïnformeerd over de oorzaken daarvan en de mogelijke financiële gevolgen. VTG 
verwacht dat de instroom van meldingen en adviezen in 2020 op hetzelfde hoge niveau blijft. Bovendien zal 
VTG vanaf 2020 de nieuwe casuïstiek moeten gaan monitoren conform het aangepaste handelingsprotocol. 
VTG heeft op basis van de verwachte tijdsinvestering een daarop afgestemde begroting voor het jaar 2020 
ingediend, waarin VTG een fors hogere subsidie aanvraagt dan voorgaande jaren.  
 
Voor VTG zijn middelen beschikbaar in de Decentralisatieuitkering Vrouwenopvang/huiselijk geweld en  
RIGG-jeugdbudget. Daarnaast dragen de Groninger gemeenten ieder jaar extra middelen bij vanuit eigen 
WMO-budgetten en zijn extra rijksmiddelen beschikbaar. De nieuwe begroting kan echter niet gedekt worden 
uit deze beschikbare middelen; er resteert een tekort van € 1.244.000 euro,-. Daarom hebben we aan het 
Bestuurlijk OGOO voorgesteld dat de Groninger gemeenten een extra bijdrage beschikbaar stellen conform 
de verdeelsleutel ‘aanpak huiselijk geweld’. Het Bestuurlijk OGOO heeft op 22 november jl. besloten om dit 
voorstel met een positief advies voor te leggen aan alle Groninger gemeenten.   
 
Kader     

Dit voorstel vloeit voort uit de wettelijke taak van gemeenten om een regionaal advies- en meldpunt huiselijk 
geweld en kindermishandeling te faciliteren.  
 
Argumenten en afwegingen     

 
De hoge instroom van meldingen en adviezen leidt ertoe dat VTG nu een subsidieaanvraag indient van  € 
6.579.000,-. Ten opzichte van 2019 betekent dit een extra structureel bedrag van € 1.021.000,- plus een 
incidentele post van € 309.000,-. Dus in totaal wordt  € 1.330.000 extra gevraagd. Een klein deel daarvan kan 
gedekt worden uit de extra rijksmiddelen voor Veilig Thuis in 2020, maar er resteert nog een tekort van  
€ 1.244.000,-. De aanvullende middelen zullen hoofdzakelijk worden ingezet voor een structurele formatie-
uitbreiding met 7 FTE om de toegenomen instroom van meldingen en adviesaanvragen te kunnen verwerken. 
Daarnaast is sprake van een loon-prijsindexatie van 4% vanuit de CAO Jeugdzorg en periodiek stijgende 
salariskosten. De incidentele middelen zullen worden ingezet om de huidige wachtlijsten aan te pakken.  
 
We hebben de begroting beoordeeld en deze is realistisch en wijkt in opbouw niet af van voorgaande jaren 
met een overheadpercentage van 23-24%. De formatie-uitbreiding die door VTG wordt opgevoerd, is voor 
zover we nu kunnen zien in lijn met de hogere instroom en de extra tijd die aan alle handelingen moet worden 
besteed (met name de uitgebreide monitoring van casuistiek). We baseren deze beoordeling op de informatie 
vanuit VTG waar medewerkers de afgelopen maanden tijd hebben geschreven. Een landelijke benchmark 
komend jaar moet uitwijzen of dit overeenkomt met andere Veilig Thuis-organisaties. Verder constateren we 
dat de ontwikkeling van het eigen vermogen van de Stichting Jeugdbescherming Noord en Veilig Thuis 
Groningen de afgelopen jaren sterk verslechterd is, waardoor op dit moment een kwetsbare situatie bestaat 
met risico voor de financiële continuïteit.   
 
Zoals u weet, zijn voor het opvangen van de gevolgen van de gewijzigde Wet meldcode extra rijksmiddelen 
beschikbaar gesteld via de centrumgemeenten, maar deze zijn bij lange na niet dekkend. We zien dat dit een 
landelijk probleem is; ook veel andere Veilig Thuis-organisaties worden geconfronteerd met hogere aantallen 
meldingen en adviezen. Deze signalen zijn via de VNG ook bij het Ministerie van VWS neergelegd en daarop 
heeft VWS besloten om een landelijk onderzoek uit te voeren naar de achtergrond van de wachtlijsten. De 
resultaten van dat onderzoek worden in het voorjaar verwacht en we spannen ons in voor een aanvullende 
rijksbijdrage voor Veilig Thuis. Vooralsnog biedt het Rijk echter onvoldoende middelen en mogelijkheden aan 
gemeenten om de geschetste problematiek bij Veilig Thuis aan te pakken. Gemeenten kunnen daardoor hun 
verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van wettelijke taken niet waarmaken. Om risicovolle situaties bij 
gezinnen te voorkomen, is het daarom naar onze mening noodzakelijk dat gemeenten eerst zelf de financiële 
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consequenties van alle maatregelen dragen. VTG verwacht dat met de aanstelling van 7 Fte extra 
wachtlijsten kunnen worden voorkomen en dat met de inzet van tijdelijk personeel de huidige wachtlijst op 
veiligheidsbeoordeling in januari zal zijn weggewerkt en de wachtlijst op onderzoek in oktober. Voor deze 
verwachting geldt wel het voorbehoud dat het aantal meldingen en adviezen niet boven de huidige prognose 
uitkomt.  
 
Gelet op de urgentie van de problematiek adviseren we om voor 2020 de gevraagde extra middelen 
beschikbaar te stellen. Conform de gebruikelijke verdeelsleutel ‘aanpak huiselijk geweld’ betekent dit voor de 
gemeente Groningen een aanvullende bijdrage van € 493.012,-. 
 
Maatschappelijk draagvlak en participatie     

 Met dit voorstel verwachten we dat nieuwe wachtlijsten in 2020 kunnen worden voorkomen, mits het aantal 
meldingen en adviezen niet boven de huidige prognose uitkomt. Voor het behoud van draagvlak van Veilig 
Thuis bij het publiek en beroepskrachten is dat van groot belang, om te voorkomen dat men niet meer meldt 
bij Veilig Thuis.     
 
Financiële consequenties     

De totale subsidieaanvraag van VTG bedraagt € 6.579.000 euro. Hiervan kan net als voorgaande jaren  
€ 2.833.000 gedekt worden uit het jeugdbudget via de RIGG en € 1.416.000 via de DUVO en WMO-
budgetten van de Groninger gemeenten conform de subsidie in 2019. Daarnaast ontvangt de 
centrumgemeente in de DUVO extra rijksmiddelen voor Veilig Thuis (radarmiddelen) en die bedragen in 2020 
€ 1.087.000,- . Dat betekent dat er een tekort resteert van € 1.244.000,-. 
 
Voor de verdeling daarvan over de Groninger gemeenten kan net als voorgaande jaren de verdeelsleutel 
gebruikt worden die we ook hanteren voor de gemeentelijke bijdrage aan de aanpak huiselijk geweld (op 
basis van inwoneraantallen). Dit betekent voor de gemeente Groningen een extra bijdrage van € 493.012,-. 
 
Dekking van dit bedrag kan niet gevonden worden in de reguliere gemeentebegroting. Voorgesteld wordt de 
extra bijdrage van € 493.012 voor de gemeente Groningen te dekken uit de AER. De AER is onderdeel van 
het beschikbaar weerstandsvermogen. Een onttrekking vermindert het beschikbaar weerstandsvermogen 
met 0,5%. Het aandeel reserves in het weerstandsvermogen neemt af met de omvang van de onttrekking (€ 
493.012).  
 
Indien het Ministerie van VWS besluit om extra rijksmiddelen beschikbaar te stellen voor Veilig Thuis, dan 
zullen deze naar rato worden herverdeeld over de Groninger gemeenten. In dat geval voegen we deze 
middelen weer toe aan de AER.  Voor de jaren 2021 e.v. verwachten we vooralsnog niet dat de meldingen bij 
VTG zullen afnemen en we spannen ons in voor een aanvullende bijdrage van het Rijk. Bij de begroting 2021 
zullen we de structurele consequenties meenemen.  
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Overige consequenties     

Nvt. 
 
Vervolg     

Via de raadscommissie houden we u op de hoogte van de stappen die we zetten met betrekking tot de 
opvolging van uw motie ‘wachtlijsten Veilig Thuis’.  
 
 
Lange Termijn Agenda     

Nvt. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 
 
 
 
 
burgemeester,    secretaris, 
Koen Schuiling    Christien Bronda 
 
 
Dit raadsvoorstel is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
 

Begrotingswijziging 2020

Begroting Veilig Thuis 2020

Betrokken directie(s) DMO

Naam voorstel Begroting Veilig Thuis 2020

Besluitvorming (orgaan + datum) Raad

Incidenteel / Structureel I

Soort wijziging Exploitatie

Financiële begrotingswijziging Bedragen x 1.000 euro

Deelprogramma Programma Directie I/S Lasten Baten

Saldo voor 

res. mut. Toev.res. Onttr. res.

Saldo na 

res. mut. 

04.2 Passende ondersteuning en zorg 04. Welzijn, gezondheid en zorg Maatschappelijke Ontwikkeling I 493 493 493

12.1 College en Raad 12. College, raad en gebiedsgericht werken <Org.onderd.> I 0 493 493

<Deelprogramma> <Programma> <Org.onderd.> I 0 0

<Deelprogramma> <Programma> <Org.onderd.> I 0 0

<Deelprogramma> <Programma> <Org.onderd.> I 0 0

<Deelprogramma> <Programma> <Org.onderd.> I 0 0

<Deelprogramma> <Programma> <Org.onderd.> I 0 0

<Deelprogramma> <Programma> <Org.onderd.> I 0 0

<Deelprogramma> <Programma> <Org.onderd.> I 0 0

<Deelprogramma> <Programma> <Org.onderd.> I 0 0

TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGING 0 493 493 0 493 986

Inhoudelijk toelichting op de begrotingswijziging

Extra middelen in verband met Begroting Veilig Thuis 2020.

 


