
 

 

Memo 

Van:    wethouders Sluiter en Telder 

Aan:    de gemeenteraad 

Onderwerp:  Vraag PvLM beeldvormende raad 23 juni 2016 

Oprichting stichting Veilig Thuis: bijdrage Doetinchem 2016 en bijdrage 

Doetinchem 2017 

 

 

 

Voor 2016 wordt door de gemeente Doetinchem het volgende bijgedragen aan Veilig Thuis: 

 

€ 46.485,-- aan bijdrage vanuit rijksbijdrage vrouwenopvang via de centrumgemeente (vertaald 

vanuit de totale bijdrage die door Arnhem als centrumgemeente voor regio Achterhoek- € 245.000,-- -

beschikbaar is gesteld voor 2016). De gemeente Arnhem stelt dit bedrag beschikbaar uit de totale 

rijksbijdrage die ze krijgt voor de Vrouwenopvang in de regio’s waarvoor Arnhem Centrumgemeente is. 

De hoogte van de bijdrage voor de Achterhoek wordt bepaald op basis van de begroting die de 

projectorganisatie Veilig Thuis Noord, Oost en Midden Gelderland heeft opgesteld voor 2015 en 2016. 

 

€ 189.397,-- aan bijdrage vanuit de rijksbijdrage Jeugdhulp van de gemeente Doetinchem via 

Jeugdbescherming Gelderland (moederorganisatie binnen de projectorganisatie Veilig Thuis en 

voorheen uitvoerder van het meldpunt kindermishandeling). De hoogte van de bijdrage is bepaald op 

basis van de begroting 2016 die JBG heeft opgesteld voor de gemeenten in de Achterhoek voor de 

taken/producten die JBG uitvoert in opdracht van de gemeenten. Deze begroting 2016 is een bijlage 

bij de raamovereenkomst die we als gemeente met JBG hebben voor 2016. JBG heeft in 2015 en 

2016 zelf de afstemming gedaan met de projectorganisatie VT over de kosten voor de verschillende 

regio’s.  

 

Totale bijdrage Doetinchem 2016 o.b.v. begroting Veilig Thuis 2016:  € 235.882  

 

Voor 2017 is de begroting van Veilig Thuis nog in voorbereiding. We hebben als Achterhoekse 

gemeenten deze begroting nog niet ontvangen. De planning is dat alle colleges van B&W van de 22 

NOG gemeenten op 12 juli het definitieve besluit nemen over de oprichting van de Stichting Veilig 

Thuis NOG per 1 januari 2017. Door de projectorganisatie van Veilig Thuis NOG is toegezegd dat de 

begroting 2017 eind juni/begin juli aan de gemeenten wordt toegezonden. Zo mogelijk en indien 

gewenst kan op een later moment het begrote bedrag 2017 voor de gemeente Doetinchem aan de 

gemeenteraad worden doorgegeven.  

 

Per 2017 komt er dus voor de Stichting Veilig Thuis NOG 1 begroting met een rechtstreekse vraag om 

financiering aan de gemeenten die de Stichting hebben opgericht. Hiermee krijgen we als gemeente 

Doetinchem een meer rechtstreekse verantwoordelijkheid en financieringsrelatie met de Stichting Veilig 

Thuis NOG. Voorlopig blijft de financieringsstroom vanuit het Rijk voor Vrouwenopvang en dus ook 

huiselijk geweld nog lopen via de Centrumgemeente Arnhem. Zoals ook in het raadsvoorstel staat 

lopen hierover afspraken tussen de beide Centrumgemeenten Vrouwenopvang Arnhem en Apeldoorn 

en is dit als apart aandachtspunt benoemd bij de voorbereidingen van de oprichting van de Stichting 

Veilig Thuis NOG.  

 

 


