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Betreft Stand van zaken Veilig Thuis NHN 

 

 

Ter toelichting 
 
In deze memo ontvangt u ter kennisgeving informatie over de stand van zaken bij Veilig Thuis Noord-
Holland Noord in verband met het verscherpt toezicht zoals dat per 30 maart 2018 is ingesteld door de 
Inspectie Volksgezondheid en Jeugd. Er is afgesproken dat Veilig Thuis de inspectie en de gemeente 
voortdurend op de hoogte houdt van de stand van zaken van de wachtlijsten. De gemeente Heiloo en 
de 17 gemeenten in Noord-Holland Noord hebben allen een dienstverleningsovereenkomst afgesloten 
met de GGD HN en zijn daarmee allen opdrachtgever voor Veilig Thuis NHN. De GGD HN is 
opdrachtnemer. In de dienstverleningsovereenkomst zijn afspraken gemaakt om op te kunnen sturen. 

Veilig Thuis heeft ons per 18 juni 2018 via een monitor op de hoogte gesteld van de laatste 
stand van zaken van de wachtlijsten. De omvang van de wachtlijst is een dagkoers en het is daarom 
al gauw achterhaald om actuele informatie te leveren. De wachtlijst voor heel NHN voor triage was per 
18 juni jl. 95 casussen en de wachtlijst onderzoeken 69 casussen. Veilig Thuis kan geen cijfers per 
gemeente leveren omdat de betrokkene(n) per casus in meerdere gemeenten kunnen wonen en de 
aantallen per gemeenten in enkele gevallen dusdanig laag kunnen uitvallen dat de anonimiteit in 
gevaar komt. 

Ook was een eis van de inspectie dat Veilig Thuis een meerjarenplan zou maken voor 2018 
tot 2020 met daarin de financiële consequenties inzichtelijk. Inmiddels hebben wij dit Meerjarenplan 
2018-2020 ontvangen inclusief een aanvraag voor een aanvullende bijdrage voor 2018. Er worden nu 
extra kosten gemaakt voor het inhuren van personeel voor het wegwerken van de wachtlijsten. 
Tevens worden er kosten begroot voor de verbetering van de bedrijfsvoering en voor de implementatie 
van nieuw landelijk beleid. Dit gaat om de aanscherping van de meldcode, wat zal leiden tot meer 
meldingen en de implementatie van de radarfunctie. Dit houdt in dat er maatregelen komen die erop 
gericht zijn dat signalen in het veld eerder bij Veilig Thuis ‘op de radar’ komen en dat zij de casuïstiek 
blijven monitoren. Er zijn nog veel vragen bij dit plan. Wij zijn daarom over het meerjarenplan en de 
aanvraag in gesprek met de GGD HN en gaan hierop in het najaar een reactie geven gezamenlijk met 
de 17 andere gemeenten die deelnemen aan Veilig Thuis. Later dit jaar zal de GGD HN ook nog met 
een begroting Veilig Thuis voor 2019 komen.  

Wat wij nu van het grootste belang achten, is dat de wachtlijsten zo snel mogelijk worden 
weggewerkt en de meldingen weer binnen de termijnen worden behandeld. De verwachting van Veilig 
Thuis NHN is vooralsnog dat de wachtlijst binnen de periode van het verscherpt toezicht (vóór 31 
augustus) weggewerkt wordt. Het vaste personeel handelt alle nieuwe meldingen af en vooralsnog 
lukt het om dit te doen binnen de wettelijke termijnen. 

Het verscherpt toezicht van de Inspectie Volksgezondheid en Jeugd loopt tot 31 augustus 
2018. Dan zullen zij beoordelen of er voldoende verbetering is opgetreden en het verscherpt toezicht 
kan worden beëindigd. Als de situatie niet voldoende verbeterd is, kan de Inspectie overgaan tot 
andere bestuursrechtelijke maatregelen. 
 
U wordt na de zomer weer geïnformeerd middels de nieuwsbrief Sociaal Domein. 

 


