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Geachte raads- en commissieleden, 
 
Waarover gaat deze brief? 
In onze collegevergadering van 14 juli hebben wij gesproken over de structurele problemen bij Veilig Thuis 
Twente (VTT) door een forse toename van meldingen bij vermoedens van huiselijk geweld en 
kindermishandeling. 
 
In januari 2020 bent u middels een raadsbrief geïnformeerd over het plan van aanpak ontwikkeld door de 
Twentse gemeenten om de wachtlijst op te lossen. Er is toen gekozen om 5fte tijdelijk in te zetten voor het 
wegwerken van de wachtlijst en een onafhankelijk onderzoek te starten. Bij deze willen we u informeren over 
het vervolg. 
 
Ons besluit 
In onze vergadering hebben we besloten: 
1.     De formatie Veilig Thuis Twente (VTT) per 1 januari 2021 structureel uit te breiden met 6 fte. 
2.     Een structurele uitbreiding van de programmabegroting VTT vanaf 2021 is vastgesteld met een 
toename van de gemeentelijke bijdrage van € 587.277. 
3.    Dat VTT en de veertien gemeenten samen definities vaststellen en afspraken maken inzake de diensten 
van VTT voor de overdracht naar lokaal. VTT én de gemeenten committeren zich daar vervolgens 
wederzijds aan. 
 
Toelichting 
Veilig Thuis heeft de wettelijke taak na een melding te onderzoeken of er sprake is van huiselijk geweld of 
kindermishandeling en om, indien nodig, passende hulpverlening in te schakelen. Het is daarom van belang 
dat ernstige signalen en vermoedens van ernstig huiselijk geweld en kindermishandeling altijd worden 
gemeld, zodat ze 'op de radar komen' bij Veilig Thuis. Dit is kort samengevat wat bedoeld wordt met de 
'radarfunctie' van Veilig Thuis.  
 
Iedereen kan bij VTT om advies vragen of een melding doen. Professionals hanteren een speciaal 
stappenplan volgens de Wet Meldcode. Op deze manier bepalen zij of ze een melding moeten doen bij Veilig 
Thuis en of er voldoende hulp kan worden ingezet. Sinds 1 januari 2019 is de Meldcode verbeterd en zijn de 
meldingen toegenomen. 
 
Als gemeente zijn we opdrachtgever van VTT en moeten we de randvoorwaarden creëren waarmee VTT in 
staat wordt gesteld zijn rol in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling structureel en 
toekomstbestendig in te vullen. We willen een duurzame oplossing om de wettelijke en regionale 
maatwerktaken zoals een 24/7 crisisdienst uit te voeren. Dit draagt bij aan het stoppen en voorkomen van 

 



huiselijk geweld en kindermishandeling waarbij er aandacht is voor herstel van schade en borging naar 
duurzame veiligheid.   
 
Argumenten 
 
1.1 Structurele toename van het onderhanden werk duidt op een capaciteit/productiviteit tekort 
Sinds de verbeterde Wet Meldcode en Radarfunctie Veilig Thuis zien we ten opzichte van 2018 is een 
stijging van 32% op de meldingen. De landelijke prognose ging uit van een stijging van 5%. De extra 
rijksbijdrage en huidige formatie is hierop berekend en daarom niet toereikend. Uit de tussentijdse resultaten 
van het onafhankelijke onderzoek door TOC Resultants in Twente blijkt dat er 6fte structurele extra inzet 
noodzakelijk is. 
  
1.2 VTT voldoet momenteel niet aan wettelijke termijnen 
Over 2019 is 41% van de eerste inschattingen van onveiligheid niet binnen de wettelijke termijn van 5 
werkdagen afgerond. Daarnaast is gedurende deze periode 25% van de dienst voorwaarden & vervolg niet 
binnen de wettelijke termijnen van 10 weken afgerond. 
 
1.3. VTT en gemeente lopen grote risico’s 
Als we niet investeren in formatie om de stroom aan meldingen en adviezen op te vangen, lopen VTT en 
gemeente zeer grote risico’s: 
·        Hoge werkdruk met als risico uitval van medewerkers. 
·        Het leveren van onvoldoende kwaliteit. 
·        Nieuwe wachtlijstproblematiek met als risico het te laat inschatten van onveiligheid binnen gezinnen 
(groot risico op ernstige calamiteiten). 
 
1.4 Committment op de Producten en Dienstencatalogus (PDC) 
Ondanks alle aandacht voor ‘kwaliteit’ is niet altijd duidelijk wat medewerkers van VTT minimaal moeten 
‘leveren’ om kwaliteit te leveren. In de PDC staat helder beschreven welke diensten en producten VTT levert 
en op welke voorwaarden, om te komen tot de lokale overdracht van meldingen. Hiermee werkt VTT efficiënt 
op de wettelijke doorlooptijden waarbij kwaliteit en tijd geborgd zijn. 
 
Waarom deze raadsbrief? 
In artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet staat dat wij de raad alle inlichtingen verschaffen die de raad 
voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. Wij meenden er daarom goed aan te doen u van ons besluit op 
de hoogte te stellen. Wij stellen u voor deze raadsbrief voor kennisgeving aan te nemen. 
 
Heeft u nog vragen? 
Neem dan contact op met de raadsgriffier, de heer L. Legtenberg. Hij zal uw vragen aan ons college kenbaar 
maken. Het telefoonnummer van de griffier is (0546) 62 81 93 en zijn e-mailadres is 
L.Legtenberg@tubbergen.nl  
 
 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Tubbergen, 
 
 
de secretaris     de burgemeester 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
drs. Ing. W.A.M. Haverkamp-Wenker 

 
 
 
 
 
 
Ing. J.L.M.Scholten 


