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Veilig Thuis RR

Opening, vaststelling agenda, mededelingen, verslag
De voorzitter heet allen welkom. De agenda wordt vastgesteld.
Debbie Maas stelt zich voor, zij is deze week benoemd als bestuurder Veilig Thuis.

14.

Stand van Zaken Veilig Thuis Rotterdam-Rijnmond
Dhr. De Zwart vertelt dat de laatste tijd hard gewerkt is om te zorgen dat de belangrijkste
aandachtspunten opgelost worden. Er is o.a. veel aandacht geweest voor de politiemeldingen – de
nieuwe inrichting werkprocessen heeft ertoe geleid dat er een gecontroleerde situatie is ontstaan.
Het gevolg is wel dat op andere plekken sommige wachttijden zijn opgelopen.
In de politiemeldingen die doorgezet worden naar het lokale veld worden overigens geen dossiers
van de gemeente gebruikt.
Er wordt in overleg met accountmanagement, VTR, Dagelijks Bestuur en Raad van Toezicht
structureel ingezet op werven en houden van personeel.
Op 1 juni is het bezoek van de inspectie geweest, zij hebben er vertrouwen in, omdat er bij ons geen
afstand is tussen de gemeente en Veilig Thuis. Er zijn nu afspraken gemaakt om elke twee weken
informatie naar inspectie te sturen zodat ze op de hoogte blijven.
Er zijn echter landelijke kwaliteitseisen waardoor er nu geld bij zou moeten komen. Er zijn al extra
middelen verstrekt, maar dat is niet voldoende. Het is van belang de productie en kwaliteit op poten
te houden, zorg voor voldoende personeel versus de eisen van de inspectie. Er is een voortdurende
afstemming nodig.

De notitie die bijgevoegd is zou door de aanwezigen gebruikt kunnen worden om de gemeenteraden
te informeren. Mocht daar behoefte aan bestaan, dan wil dhr. De Zwart hiervoor ook nog extra
informatie aanleveren.
Vragen en opmerkingen:
Dhr. Struijk wil graag weten of de andere organisaties die gebruikmaken van Veilig Thuis ook
geïnformeerd worden over de voortgang, aangezien zij ook zorgen hebben.
Mw. Hartnagel vindt het mooi dat uit onderzoek blijkt dat het werkproces ‘lean’ is ingevuld. De
inspectie geeft dit ook aan naar aanleiding van de bulk die is weggewerkt door de
politiezorgformulieren. Maar zij vindt het ook bijzonder dat de inspectie meent dat er meer geld nodig
is en dat zij het kostenplaatje vervolgens bij ons neerleggen.
Verder merkt mw. Hartnagel op dat er nog geen duidelijkheid is over het bedrag dat de gemeente
Rotterdam bij blijft dragen aan VTRR vanuit de centrumgemeentelijke rol.
En ze is benieuwd of we met elkaar een vuist kunnen maken tegen degene die het bedacht heeft,
zodat er een andere financier voor komt en niet de gemeenten.
Dhr. Borgonjen vindt het een hele uitdaging. Hij vraagt of aandacht voor relatieniveau lokale teams,
veilig thuis en de gemeente meegenomen kan worden.
Mw. Silos sluit zich in beginsel aan bij de zorgen over de kosten, zij vindt de insinuatie dat er een
kostenverhoging aan zit te komen niet vanzelfsprekend.
Mw. Van Tatenhove vindt dat de werkvoorraad bij Veilig Thuis voortvarend is afgehandeld, maar
hierbij wordt er wel veel over de schutting gegooid waarbij we vragen hebben of dat terecht is.
Mw. Roopram sluit aan bij de vorige sprekers. Een plan is belangrijk, maar er zit nog een uitdaging bij
de lokale teams. Het is van belang dat dit in het verbeterplan wordt opgenomen. Tot slot sluit zij zich
eveneens aan bij de woorden van wethouder Hartnagel.
Mw. Van Vliet sluit aan bij mw. Roopram en ze maakt graag gebruik van het voorstel van
dhr. De Zwart om informatie voor de raden aan te leveren.
Antwoorden:
Deze vragen zijn mw. Maas, als lid van het Dagelijks Bestuur van VT niet onbekend.
Op de vraag hoe organisaties meegenomen worden zou haar voorstel zijn om bij de gemeentes
langs te komen. Ze wil graag weten hoe het gaat in de regio en welke suggesties men heeft. Maar
ook raadslieden kunnen bij Veilig Thuis komen om kennis te nemen van het proces.
Mw. Maas licht toe dat ze intensief contacten aangaan met de wijkteams, politie, thuiszorg,
ziekenhuizen etc. Zij brengt momenteel in kaart welke afspraken er zijn. Landelijk is deze week een
nieuw handelingsprotocol vastgesteld, hierop worden de werkzaamheden aangepast en
aangescherpt. De beroepsgroepen in de wijk moeten deze verandering in werkzaamheden ook
toepassen. Er zit een afwegingskader bij wanneer melden en wat zelf doen, want ook de wijkteams
hebben een verantwoordelijkheid voor veiligheid en nu loopt dat soms door elkaar.
Voor wat betreft politiemeldingen en de inspectie; de politie heeft zelf landelijk afspraken gemaakt
met Veilig Thuis dat zij hun meldingen uniform aanleveren. In Rotterdam doen ze het kwalitatief goed,
maar men kan VTR nu ook beter vinden.
Een melding van de politie is overigens niet belangrijker dan een melding van een leerkracht.
Over de middelen die de gemeente Rotterdam aan de regiogemeenten beschikbaar stelt vanuit de
centrumgemeentelijke middelen zal een brief aan de desbetreffende gemeenten worden gezonden.
Dhr. De Zwart deelt daarnaast mee dat er een inhoudelijke conceptbrief komt die de aanwezigen
kunnen verspreiden aan hun raden. Begin volgende week zal de brief bij de gemeenten liggen, zodat
deze nog voor het reces verstuurd kan worden.
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Met sommige lokale teams wordt goed samengewerkt, maar er moet nog een slag in gemaakt
worden. Er is een groot geloof in gebiedsgericht werken, de oplossing ligt bij ‘samen in de wijk’.
Hier hebben we nog een slag in te maken en vragen nog geduld. De intentie is om samenwerking
met lokale teams te versterken, maar er is ook nog verwarring over wat je van Veilig Thuis mag
verwachten en wat van de wijkteams.
Naar aanleiding van de antwoorden merkt mw. Hartnagel op dat de vragen er niet over gaan van wie
de melding komt.
Het is bedacht en het kost heel veel geld. We hebben aardig wat opgeplust de afgelopen jaren, maar
nu moet er weer geld bij. Zij is het wel eens met de opmerking van dhr. De Zwart dat we hiermee
naar Den Haag toe moeten.
Maar wanneer komt er een onderzoek zodat we het bij de wortel kunnen aanpakken, dit wordt toch
ergens door veroorzaakt? Ze stelt voor niet alleen pleisters te plakken, maar doet een dringend
beroep om er dieper in te duiken.
Mw. Silos waardeert de intentie om samen te werken en zij wil ook geduld hebben. Maar zij
ondersteunt ook de zorg van mw. Hartnagel dat geld geven geen logische stap is.
Mw. Roopram bedankt voor de bijdrage, dit schept vertrouwen. Zij wil mw. Maas van harte uitnodigen
in Barendrecht. Er zijn daar wel schrijnende situaties, het aantal zelfmoordincidenten neemt toe en zij
voelt de verantwoordelijkheid.
Mw. Maas geeft aan dat ze het financiële vraagstuk begrijpt. Het is niet haar intentie om heel veel
geld te vragen terwijl ze het wellicht beter kunnen besteden. Ze gaan zeker kritisch kijken.
Mw. Maas zal alle aanwezigen binnenkort benaderen om zichzelf voor een gesprek uit te nodigen.

04.

Rondvraag en sluiting
-De voorzitter sluit de vergadering.

ACTIELIJST
Actie

Actie door:

5 juli 2018

Over de middelen die de gemeente Rotterdam aan de
regiogemeenten beschikbaar stelt vanuit de centrumgemeentelijke
middelen zal een brief aan de desbetreffende gemeenten worden
gezonden.

Dhr. De Zwart

5 juli 2018

Conceptbrief centrumgemeentegelden voor het Rijk maken en aan de
regio sturen om nog vóór het reces te verzenden.

Dhr. De Zwart

5 juli 2018

Alle regiogemeentes benaderen voor een gesprek over VT

Mw. Maas
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