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Inleiding
Voorheen was er een Steunpunt Huiselijk Geweld, een Advies- en Meldpunt Kindermishandeling en een Meldpunt Jeugdprostitutie & Loverboys. Vanaf 1 januari 2015 is
het wettelijk verplicht om bovenlokaal een meldpunt in te richten voor meldingen over geweld
in huiselijke kring. In de Wmo en Jeugdwet wordt dit het AMHK (Advies- en Meldpunt
Huiselijk Geweld en Kindermishandeling) genoemd, in de praktijk ‘Veilig Thuis’.
Het doel van de wetgever is enerzijds om meer samenhang in de aanpak van geweld in
huiselijke kring te ontwikkelen en anderzijds om een gezamenlijke aanpak van het lokaal
voorliggende veld en Veilig Thuis te stimuleren.
In de jaren 2015 en 2016 is Veilig Thuis Noord Oost Gelderland (NOG) samen met Veilig
Thuis Midden Gelderland georganiseerd in een projectorganisatie, die gevormd wordt door
drie moederorganisaties: Jeugdbescherming Gelderland, Moviera en Stimenz. De afspraak
tussen gemeenten en deze organisaties is dat er per 1 januari 2017 een definitief
organisatiemodel geïmplementeerd wordt. Ter voorbereiding op een besluit hierover is door
gemeenten, in het kader van behoorlijk bestuur, aan de betrokken moederorganisaties een
vooraankondiging gedaan van de beëindiging van de subsidiëring c.q. financiering per 1 januari
2017.
Kern
De besluitvorming over een definitief organisatiemodel per 2017 is opgeknipt in fasen.
Op 8 maart hebben de colleges van b&w van de 22 NOG-gemeenten de eerste fase van de
besluitvorming behandeld.
Waarover hebben wij op 8 maart een besluit genomen:
- Ingestemd met het advies om de toekomstige organisatie Veilig Thuis Noord OostGelderland per 1 januari 2017 in te richten op het niveau van Noord Oost-Gelderland.
- Ingestemd met het advies om per 1 januari 2017 de Veilig Thuis Noord Oost-Gelderland
vorm te geven in een privaatrechtelijke rechtspersoon met overheidsinvloed.
- Ingestemd met het in kaart brengen en uitwerken van de consequenties van het gekozen
model en het nemen van een definitief besluit voor 12 juli 2016 over de oprichting van de
stichting met bijbehorende inrichting;
- De raad informeren over de keuze van het organisatiemodel, middels deze
raadsmededeling. Daarnaast willen we u de gelegenheid bieden nadere informatie te
verstrekken over dit onderwerp tijdens een informatieve raadsbijeenkomst op 7 april.
In de notitie ‘Advies definitieve organisatievorm Veilig Thuis Noord Oost Gelderland’ zijn de
keuzes voor de schaalgrootte en het organisatiemodel toegelicht (zie bijlage).
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Vervolg besluitvorming in mei 2016
De volgende fase is de besluitvorming van de colleges van b&w in de NOG-regio over de
uitwerking van het gekozen organisatiemodel. Omdat gekozen is VT NOG vorm te geven in
een privaatrechtelijk rechtspersoon met overheidsinvloed, zullen de colleges in mei een
ontwerpbesluit over de uitwerking van het model nemen.
Daarna treedt de ‘officiële voorhangprocedure’ conform artikel 160 lid 2 van de Gemeentewet
in werking. Daarin staat dat een collegebesluit niet genomen wordt dan nadat de raad een
ontwerpbesluit is toegezonden en in de gelegenheid is gesteld zijn wensen en bedenkingen ter
kennis van het college te brengen. Die wensen en bedenkingen kunnen betrekking hebben op
de uitwerking van het model. Dus bijvoorbeeld in de wijze waarop de criteria van het
wegingskader zijn vertaald in de toekomstige organisatie, zoals expertise op grond van huiselijk
geweld/kindermishandeling of overdracht van personeel, of bereikbaarheid.
Planning besluitvorming definitief organisatiemodel Veilig thuis:
8 maart 2016 collegebesluiten over keuze schaalgrootte en organisatiemodel
9 maart 2016 informeren van gemeenteraden via raadsmededeling
7 april 2016 informatieve raadsbijeenkomst over Veilig Thuis
12 mei 2016 voorgenomen collegebesluit over uitwerking organisatiemodel
13 mei 2016 raad zes weken gelegenheid bieden voor brief met wensen en bedenkingen
23 juni 2016 beeldvormende raad
7 juli 2016 besluitvormende raad
12 juli 2016 definitief collegebesluit over uitwerking organisatiemodel
Slot
Tijdens een informatieve raadsbijeenkomst in april willen we dit onderwerp nader aan u
toelichten. Uw rol als gemeenteraad wordt actief gevraagd na ons ontwerpbesluit over de
uitwerking van het organisatiemodel dat voorzien is op 12 mei 2016.
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