
 

“RAADSMEMO”  is de vorm van actieve informatievoorziening aan de gemeenteraad, waarbij een actuele ontwikkeling of 
aanvullende informatie wordt meegedeeld door een portefeuillehouder. Een raadsmemo is bedoeld ter kennisname. 
“RAADSINFORMATIE”  is de vorm van actieve informatievoorziening aan de gemeenteraad, waarbij de actuele stand van zaken 
van een beleidsonderwerp uit programmabegroting/collegeprogramma of van een project wordt beschreven. De raadsinformatie 
wordt door het college aangeboden aan de raad en wordt standaard geagendeerd voor de eerstvolgende vergadering van de 
commissie Algemeen of Fysiek. 

 
 

 Raadsmemo 

Datum:  11 november 2014 

Aan:  Gemeenteraad van Hof van Twente  

Kopie aan:   

Van:  P. van Zwanenburg 

Voor informatie:  Lisanne van Geen, Maatschappelijke ontwikkeling  

Onderwerp:  Vormgeving Veilig Thuis Twente (AMHK) 

 

1. Aanleiding 

Op 1 januari 2015 moet er in Twente een op regionale schaal functionerend advies- en 

meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling operationeel zijn. In dit, onder de naam Veilig 

Thuis Twente functionerende geheel, gaan het huidige Steunpunt Huiselijk Geweld en het 

Advies- en Meldpunt Kindermishandeling verder als één organisatie. Deze aan tijd gebonden 

opdracht maakt dat er over een paar maanden, zowel een operationele organisatie moet staan 

die de wettelijke taken kan uitvoeren c.q. voortzetten, als een organisatie die een basis biedt 

voor de gewenste doorontwikkeling die we in het kader van de transities nastreven. Naast de 

wettelijke eisen heeft uw raad reeds de kaders gesteld rond de positionering van de jeugdhulp 

c.q. de samenwerking rond regionale taken in Twente.  

Tegen die achtergrond is er door betrokken organisaties en de gemeenten onder leiding van 

een onafhankelijk projectleider gewerkt aan een vormgevingsdocument dat zowel een directe 

operationele uitvoering als een basis voor doorontwikkeling mogelijk maakt  

 

Met dit memo informeren we u over de stappen die gezet zijn om op 1 januari as. over een 

operationeel Veilig Thuis Twente (VTT) te kunnen beschikken. U wordt puntsgewijs 

geïnformeerd over de belangrijkste aspecten van de vormgeving van VTT. Uitgebreidere 

informatie over genoemde punten kunt u lezen in het formele Vormgevingsdocument. 

2. Inhoudelijke mededeling 

Samenwerking geeft meerwaarde in aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling. 

Vanaf 2015 moet elke regio beschikken over een opererende Veilig Thuis-organisatie. Deze 

opgave is vastgelegd binnen de Wmo en ook in de Jeugdwet wordt verwezen naar deze 

opgave. 
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Om huiselijk geweld en kindermishandeling zo goed mogelijk aan te pakken is samenwerking 

tussen alle betrokkenen bij deze problematiek van groot belang. Het bij elkaar brengen van 

expertise en ervaring van uitvoerend werkers en kennis en deskundigheid van inhoudelijk 

experts en deze delen met en afstemmen op de lokale zorg- en veiligheidssituaties is de 

achtergrond van de vorming van de Veilig Thuis organisaties. Veilig Thuis is de landelijke 

naam waaronder de advies- en meldpunten huiselijk geweld en kindermishandeling opereren.  

Veilig Thuis brengt de achtergronden van AMK (advies- en meldpunt kindermishandeling) en 

SHG (steunpunt huiselijk geweld) samen waardoor de kenniscomponent van de ene partner 

gekoppeld aan de uitvoerende ervaringscapaciteit van de andere partner leidt tot een 

meerwaarde voor de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld.  

 

Achtergrond van de besluitvorming 

Gedurende 2014 hebben de Twentse gemeenten reeds besluiten genomen over de 

positionering van de jeugdhulptaken en VTT, over het onderbrengen van de crisisdienst en de 

expertfunctie binnen de regio (dit wordt nu VTT) en zijn er afspraken gemaakt over een 

garantstelling aan bureau jeugdzorg over personele inzet ten dienste van VTT. De vormgeving 

van VTT borduurt verder op deze besluiten. 

 

Opdracht tot de vormgeving 

Er is een externe projectleider aangetrokken, die de opdracht heeft gekregen om met een 

voorstel te komen voor een herkenbaar en onder één aansturing functionerende Veilig Thuis-

organisatie tegen zo gering mogelijke frictiekosten. In de afgelopen maanden is er in nauw 

overleg met de bestuurders en managers van de betrokken drie maatschappelijk 

werkorganisaties (huidige SHG) en het Bureau Jeugdzorg Overijssel (huidig AMK) gewerkt 

aan een basis voor VTT. Dit heeft geresulteerd in het nu opgeleverde vormgevingsdocument. 

 

Primaat lokaal 

Uitgangspunt bij de vorming van Veilig Thuis is om de Twentse gemeenten zoveel mogelijk te 

faciliteren om de zaken rond de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling lokaal 

goed te kunnen regelen. Zoals ook in de Wmo 2015 nog eens is verwoord zijn de lokale 

gemeenten immers verantwoordelijk voor de veiligheid en het welbevinden van haar inwoners, 

jong en oud en dus ook voor de aanpak van situaties die die veiligheid bedreigen. 

 

Coöperatieve vereniging als uitvoeringsorganisatie 

VTT opereert in opdracht van het OZJT. Uitgangspunt voor VTT is een eigen juridische entiteit 

waardoor VTT een herkenbare en zelfstandig opererende eenheid wordt. De vorming van een 

coöperatieve vereniging is daarbij een alternatief dat tegemoet komt aan de eisen van 

minimale frictiekosten en maximale zelfstandigheid. De vereniging zal bestaan uit vier leden, 

de drie maatschappelijk werkinstellingen en de rechtsopvolger van wat nu BJzO is. 

 

De aan te stellen leidinggevende  

Om zo spoedig mogelijk te kunnen starten met het optimaliseren van de samenwerking met de 

lokale gemeenten, de contacten tussen de uitvoering lokaal en de expertise en kennis en 

taken regionaal, is het van groot belang dat VTT zo snel mogelijk een ‘gezicht’ krijgt. Deze 

leidinggevende wordt het enige personeelslid dat direct in dienst komt van de vereniging. Met 

de werving is inmiddels gestart. 

 

De huisvesting 

Het voorstel van de partijen die de coöperatieve vereniging zullen vormen is om voor een 

periode van een half jaar te kiezen voor de huidige werklocatie aan de Bornsestraat te Hengelo 

van waaruit AMK en SHG nu al werken. Opdracht daarbij is wel gedurende die periode te 

onderzoeken wat de meest logische en effectieve werkplek is voor VTT, mede ook gezien het 

streven naar lokale inbedding. 
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De uit te voeren wettelijke en andere taken 

Vanzelfsprekend voert VTT de wettelijke taken rond kindermishandeling en huiselijk geweld uit. 

Dit betreft: verstrekken van advies en ondersteuning, fungeren als meldpunt, onderzoeken van 

meldingen, beoordelen van vervolgstappen, zo ja inschakelen van passende hulp, zo nodig in 

kennis stellen Raad voor de Kinderbescherming, terug rapporteren van de melder. 

Daarnaast horen ook preventie en deskundigheidsbevordering tot de taken en worden de 

crisisdienst en de expertfunctie ondergebracht bij VTT.  

 

Het uitvoeren van de crisisdienst 

VTT is 24 uur per dag 7 dagen per week bereikbaar is. Ook voor meldingen die een crisis 

impliceren. Zowel een crisis rond jeugdigen in de brede zin van het woord als rond 

volwassenen in geval van huiselijk geweld. Het uitvoeren van de crisisdienst betreft het 

ontvangen van de melding en daadwerkelijk constateren dat er sprake is van een crisis en 

daarna over gaan tot handelen of laten handelen / ingrijpen etc. De verantwoordelijkheid van 

VTT is daarbij constateren DAT er sprake is van een crisis. WAT er daarna moet gebeuren is 

aan de samenwerkende zorgaanbieders. 

 

Positie van de expertfunctie 

De expertfunctie die nu ondergebracht is bij BJzO wordt ondergebracht bij VTT. Het gaat om 

hoogwaardige expertise op juridisch, gedragskundig, preventie en zorgtoeleiding gebied. Een 

consultatiefunctie ter ondersteuning van de lokale toegang tot de (jeugd)hulpverlening. Deze 

functies worden in een gezamenlijke pool ondergebracht bij VTT en staan ten dienste van alle 

gemeenten in Twente.  

 

Positie bij het uitvoeren van casemanagement Tijdelijk Huisverbod (THV) 

Tegen de achtergrond van de strak geprotocolleerde werkwijze rond het THV die kennis en 

ervaring vraagt van uitvoerenden, is het pleidooi om deze taak lokaal bij de maatschappelijk 

werkinstellingen te behouden en om een jaar na de start van VTT een grondige evaluatie uit te 

voeren waarbij wordt beoordeeld of het casemanagement op die plaats goed belegd is. 

 

Begroting VTT 

Om alle activiteiten te kunnen bekostigen is een begroting opgesteld. De begroting omvat een 

totaalbedrag van € 3.492.219. Vanuit de Decentralisatie Uitkering / Vrouwen Opvang die de 

centrumgemeente Enschede ontvangt voor aanpak Huiselijk geweld wordt hiervan € 398.834 

gedekt. Het resterende bedrag, € 3.093.385 wordt verdeeld over de 14 gemeenten op basis 

van inwonersaantal. Dit betekent 4,95 per inwoner.  

 

Ter informatie wordt bij deze brief meegestuurd het vormgevingsdocument Veilig Thuis 

Twente. 

 

 

 

 

 

 

 


