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Raadsvoorstel 

Onderwerp: Raadsvoorstel tot 
zienswijze oprichting stichting Veilig 
Thuis Rotterdam-Rijnmond

Agendapunt:

Commissie: e-mailadres opsteller:
f.hesper@bar-
organisatie.nl 

Portefeuillehouder: Openbaar 
BBVnummer: 1282537 Raadsvoorstelnr: 1282574

Geadviseerde beslissing raad 
1. Een zienswijze in te dienen op het voorgenomen besluit tot oprichting van de stichting Veilig 

Thuis Rotterdam Rijnmond per 1 januari 2018.  
De  voorgestelde inhoud van de zienswijze is: 

 we verwachten dat het algemeen bestuur met de oprichting van de stichting Veilig Thuis 
 Rotterdam Rijnmond  zal blijven sturen op meer slagkracht, kwaliteit van dienstverlening en 
 eenduidigheid in de samenwerking met lokale gemeenten. We  benadrukken het belang van 
 monitoring en een tussentijdse midterm review.  
. 
Inleiding 
Sinds 1 januari 2015 hebben gemeenten de verantwoordelijkheid hun burgers te beschermen tegen 
huiselijk geweld en kindermishandeling en hebben daarin de taak een regionaal georganiseerde 
‘Veilig Thuisorganisatie’ in te richten. Voor de regio Rijnmond geldt dat vanaf die datum de drie 
voormalige steunpunten huiselijk geweld en het voormalige Advies- en Meldpunt Kindermishandeling 
(AMK) in samenwerking Veilig Thuis Rotterdam-Rijnmond (VTRR) zijn gaan vormen. 
De organisatie van een advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling (AMHK) is een 
wettelijke taak, door de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) opgedragen aan de colleges van 
B&W. VTRR, een samenwerkingsverband tussen Gemeentelijke Gezondheidsdienst Rotterdam - 
Rijnmond (GGD-RR), de stichting Jeugdbescherming Rotterdam-Rijnmond (JBRR) en stichting 
Minters, is sinds 1 januari 2015 belast met deze wettelijke taak. 

Het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Jeugdhulp Rijnmond en de 
gemeenschappelijke regeling GGD Rotterdam-Rijnmond hebben op 8 december 2016 besloten om 
VTRR per 1 januari 2018 als zelfstandige stichting te positioneren. In het bedrijfsplan VTRR 2018-
2020 (bijlage 3) wordt dit nader uitgewerkt. Ook is in een flyer uitgewerkt wat de voordelen zijn van de 
verzelfstandiging van Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (bijlage 4). Op 12 september 2017 is het 
voorgenomen besluit genomen tot oprichting van de Stichting Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond door 
vaststelling van de ontwerp oprichtingsakte (bijlage 2). De raden van de deelnemende gemeenten 
krijgen overeenkomstig artikel 31A lid 2 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen de gelegenheid 
om bij het algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Jeugdhulp Rijnmond hun 
zienswijze kenbaar te maken. 

Beoogd effect
 Naar aanleiding van het voorgenomen besluit tot oprichting van de stichting Veilig Thuis Rotterdam 
Rijnmond vragen wij u overeenkomstig de wet gemeenschappelijke regelingen om een zienswijze. De 
oprichting van de zelfstandige stichting moet leiden tot meer slagkracht, een betere kwaliteit van de 
dienstverlening en meer eenduidigheid in de samenwerking met lokale gemeenten. Kinderen zijn 
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beter beschermd, want VTRR gaat snel en adequaat aan de slag met signalen en meldingen van 
huiselijk geweld en kindermishandeling.

Relatie met beleidskaders  
We sluiten in dit advies aan op het meerjarenbeleidskader Jeugdhulp “Rondom het kind”.  

Argumenten
1.1. De oprichting van de zelfstandige stichting resulteert in meer slagkracht, een betere kwaliteit van 
de dienstverlening en meer eenduidigheid in de samenwerking met lokale gemeenten.
De verzelfstandiging van VTRR zorgt ervoor dat niet meer sprake is van aansturing vanuit drie 
organisaties met verschillende belangen, maar één organisatie. 

1.2 Kinderen zijn beter beschermd
VTRR gaat snel en adequaat aan de slag met signalen en meldingen van huiselijk geweld en 
kindermishandeling. 

1.3 Een efficiënte en effectieve inzet van middelen 
VTRR wordt aangestuurd vanuit één  management en voert de sturing op de bedrijfsvoering zelf uit. 

Kanttekeningen
1.1 Er is een eenmalige investering nodig van € 1.078.000 
Maar deze eenmalige investering moet ervoor zorgen dat toekomstige extra investeringen niet nodig 
zullen zijn. Ook resulteert de eenmalige investering in een efficiëntere en effectievere inzet van 
middelen in de komende jaren. De € 528.000 voor 2017 wordt gedekt vanuit de risicoreservering van 
de GRJR van 2017.  De bijdrage van € 550.000 voor 2018 wordt verdeeld over de gemeenten en 
betekent voor Albrandswaard een bijdrage van € 6.149. VTRR wordt bekostigd vanuit de begroting 
van de GRJR, wij verwachten een onderbesteding op de inzet van specialistische jeugdhulp door de 
GRJR, waardoor er dekking ontstaat voor dit bedrag. 

Uitvoering/vervolgstappen  
Na het indienen van zienswijzen door de gemeenten wordt op 21 december 2017 door het algemeen 
bestuur van de gemeenschappelijke regeling jeugdhulp een definitief besluit genomen over de 
oprichting van de stichting Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond per 1 januari 2018.  

Evaluatie/monitoring  
Door het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling jeugdhulp is aan Veilig Thuis 
Rotterdam-Rijnmond de opdracht gegeven jaarlijks een midtermreview te houden waarin de voortgang 
en resultaten worden gepresenteerd. U wordt over de resultaten van de midtermreview geïnformeerd.  

Financiën  
De financiering van Veilig Thuis Rotterdam-Rijnmond maakt onderdeel uit van de 
Gemeenschappelijke regeling Jeugdhulp Rijnmond. In een later stadium zal een voorgenomen 
begrotingswijziging 2018 en 2019 van de Gemeenschappelijke regeling Jeugdhulp Rijnmond aan u 
worden voorgelegd.  
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De begroting 2018 van VTRR bedraagt in totaal € 11.224.200; en de begroting 2019 en € 11.034.200.  
In een meerjarig perspectief ziet het financiële beeld er als volgt uit: 

2017 2018 2019 
Begroting VTRR € 11.014.200 € 11.224.200 € 11.034.200 
Eenmalige kosten 
oprichting VTRR 

€ 528.000 € 550.000 N.v.t. 

De € 528.000 voor 2017 wordt gedekt vanuit de risicoreservering van de GRJR van 2017.  De 
bijdrage van € 550.000 voor 2018 wordt verdeeld over de gemeenten en betekent voor 
Albrandswaard een bijdrage van € 6.149. VTRR wordt bekostigd vanuit de begroting van de GRJR, 
wij verwachten een onderbesteding op de inzet van specialistische jeugdhulp door de GRJR, 
waardoor er dekking ontstaat voor dit bedrag. 

Vanaf 2019 worden de bijdragen van de gemeenten bepaald op basis van een nieuw verdeelmodel. 
Dit verdeelmodel is gebaseerd op een vaste bijdrage op basis van het aantal inwoners per gemeente 
en een variabele bijdrage op basis van het aantal meldingen. Voor 2018 zal sprake zijn van een 
ingroeimodel. 

Communicatie/participatie na besluitvorming  
Na bekrachtiging van dit voorstel door de raad op 20 november 2017 zal bijgaande zienswijzebrief 
(1282587) verzonden worden aan het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling 
Jeugdhulp Rijnmond.  

Bijlagen/ter inzage liggende stukken  

1. Zienswijzebrief Veilig Thuis Rotterdam-Rijnmond (1282587) 
2. Oprichtingsakte Stichting Veilig Thuis Rotterdam-Rijnmond (1282590) 
3. Bedrijfsplan Veilig Thuis Rotterdam-Rijnmond (1282593) 
4. Flyer Veilig Thuis Rotterdam-Rijnmond (1282594) 

Poortugaal, 7 november 2017

Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 


