Advies Begeleidingscommissie GGD Zeeland
Onderwerp: Begrotingswijziging Veilig Thuis

Inleiding
Op 15 oktober 2019 heeft de begeleidingscommissie (BC) de begrotingswijziging Veilig Thuis
ontvangen. Deze begrotingswijziging is opgesteld na de behandeling van de notitie Veilig Thuis die op
11 oktober in het AB is behandeld.
Naast de begrotingswijziging heeft de BC kennisgenomen van het advies van de werkgroep HGKM
met transitiemanager Jeugd. Dit is als bijlage bij dit advies gevoegd.
Met de begrotingswijziging Veilig Thuis wordt gevraagd om voor 2020 eenmalig een bedrag van
€ 681.385 extra beschikbaar te stellen. Naar aanleiding van de behandeling in het AB van GGD
Zeeland wordt de volgende dekking voorgesteld:
1. Verhogen gemeentelijke bijdrage met € 425.385
2. Dekking halen uit het eigen vermogen van de GGD Zeeland voor € 256.000

Argumenten
Voor de inhoudelijke overwegingen sluit de begeleidingscommissie aan bij het advies van de
Werkgroep HGKM. De overwegingen van de werkgroep HGKM is als bijlage bij dit advies van de
begeleidingscommissie toegevoegd.
We erkennen de hoge druk die nu bij Veilig Thuis ligt als gevolg van de nieuwe Wet Meldcode. Ook
realiseren we ons dat met de beschikbare middelen niet voldaan kan worden aan de wettelijke
taken. Daar staat tegenover dat we, in hoofdlijnen, de volgende kanttekeningen plaatsen bij de
begrotingswijziging Veilig Thuis die nu voorligt:
- Er wordt onvoldoende rekening gehouden met alle lopende ontwikkelingen die direct
gerelateerd zijn aan de wettelijke taken van Veilig Thuis
- In hoeverre is het mogelijk de gevraagde formatie-uitbreiding in de bestaande arbeidsmarkt
te realiseren? Wat is de impact hiervan op de formatie van de andere partners in de
veiligheidsketen?
- Veilig Thuis richt zich op onderzoek (verleent geen hulp). We delen de mening van de
werkgroep dat enkel op dit onderdeel investeren, onvoldoende of een te eenzijdig
perspectief biedt om huiselijk geweld aan te pakken.
Voor een meer uitgebreide informatie verwijst de BC naar het bijgevoegde advies van de werkgroep
HGKM.

Financiën
Instemmen met de begrotingswijziging betekent dat de GGD Zeeland aan de slag gaat met invulling
van de formatie. Naast de vraag over de haalbaarheid van het invullen van de formatie op de
arbeidsmarkt, is het ook de verwachting dat het niet opgelost kan worden met tijdelijke
arbeidscontracten.
De begeleidingscommissie signaleert een tegenstrijdigheid in een begrotingswijziging voor één jaar,
2020, en de verwachting van het aannemen van personeel voor onbepaalde tijd.
Met andere woorden: structurele kosten worden gedekt met incidentele middelen (reserves GGD en
gemeentelijke bijdrage voor één jaar).
Voor de gemeentelijke begroting wordt het vervolgens de vraag of deze begrotingswijziging al niet
structureel meegenomen moet worden in de eigen meerjarenbegroting. Immers, ook al worden er
maar middelen voor één jaar gevraagd, het structureel effect is al duidelijk.

Advies begeleidingscommissie
Op basis van bovenstaande overwegingen adviseert de BC om niet in te stemmen met de
begrotingswijziging Veilig Thuis zoals die nu is aangeboden. We herkennen de noodzaak dat er nu
middelen vrijgemaakt moeten worden om de uitzonderlijk hoge druk op Veilig Thuis als gevolg van
de nieuwe Wet Meldcode te verlichten. Maar door de verschillende ontwikkelingen in het taakveld,
de onduidelijkheid die dit geeft en nog verschillende onzekere factoren, adviseren we
terughoudend te zijn in het aangaan van structurele verplichtingen.
Zoals ook aangegeven in het voorstel van de werkgroep HGKM is er een alternatief voorstel. De BC
stelt voor om als overbrugging een extra bijdrage van € 300.000 voor 2020 vrij te maken om de
meest noodzakelijke maatregelen te financieren. Het jaar 2020 wordt dan gebruikt om een beter
beeld te krijgen van de structureel benodigde middelen, zonder dat de GGD zich al structureel
vastlegt voor een hoog bedrag in de vorm van langdurige arbeidscontracten.
Voor wat betreft de dekking adviseert de BC € 256.000 te dekken uit het eigen vermogen van GGD
Zeeland en € 44.000 door verhoging van de gemeentelijke bijdrage.
In de onderstaande tabel worden de gevolgen van het alternatieve voorstel per gemeente
weergegeven.
Gemeentelijke bijdrage 2020
Veilig Thuis
Borsele
Goes
Hulst
Kapelle
Middelburg
Noord-Beveland
Reimerswaal
Schouwen-Duiveland
Sluis
Terneuzen
Tholen
Veere
Vlissingen
Totaal bijdrage gemeenten

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

2.574
4.312
2.653
1.201
6.983
981
2.834
3.313
2.367
6.178
3.344
1.659
5.601
44.000

Dekking uit reserve GGD

€

256.000

Extra middelen Veilig Thuis

€

300.000

5,85%
9,80%
6,03%
2,73%
15,87%
2,23%
6,44%
7,53%
5,38%
14,04%
7,60%
3,77%
12,73%

Bijlage: Advies begrotingswijziging Veilig Thuis 2020 aan PAO d.d. 2 oktober 2019 van de
werkgroep HGKM.

