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De raad van de gemeente Noord-Beveland;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14-11-2019
gelet op de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
besluit:
Voorgesteld wordt om naar aanleiding van het voorgenomen besluit van het AB van de GGD
op 11 oktober jl. om in te stemmen met een begrotingswijziging 2019 en 2020 voor Veilig
Thuis.
1. Begrotingswijziging 2019 – bestemmingsreserve Veilig Thuis
De bestemmingsreserve van Veilig Thuis zijnde € 124.000,- beschikbaar te stellen
voor het oplossen van achterstanden en te anticiperen op de verhoogde instroom.
Eerder heeft het AB besloten om vooruitlopend op besluitvorming deze reserve reeds
in te zetten.
2. Begrotingswijziging 2020
Op basis van de in bijgevoegde notitie genoemde uitgangspunten en
bezuinigingsmaatregelen voor 2020 een bedrag van € 681.385,- extra beschikbaar te
stellen; de formatie wordt structureel geworven. De GGD draagt vanuit de reserves
van GGD Zeeland incidenteel € 256.000,- bij ter compensatie van (een deel van) het
eerdergenoemde bedrag. Dit betekent voor de Zeeuwse gemeenten een extra
bijdrage van € 425.385,- en specifiek voor Noord-Beveland een extra bijdrage van
€ 9.467,-.
3. Er wordt in opdracht van de gemeentes een brede werkgroep ingesteld met als
opdracht om medio 2020 een plan van aanpak op te leveren met structurele
verbeteringen over de gehele keten heen. Hierin worden de lopende initiatieven,
zoals project ‘Vaart in veiligheid’ en de pilot ‘Preventieve jeugdbescherming’ integraal
meegenomen. Veilig Thuis wordt bij de totstandkoming van dit plan van aanpak actief
betrokken.
4. Er wordt een actieve lobby opgezet naar het Rijk. De gemeentes ondernemen tevens
actie richting VNG, om de urgentie te benadrukken met VWS tot afspraken te komen
over financiering van tekorten. VWS heeft al mondelinge toezeggingen gedaan.
Indien de financiering vanuit VWS niet toereikend is, dan zal in overleg met VWS

heroverweging van de uitvoering van de wettelijke taak plaatsvinden. Voorgesteld
wordt om dit in de risicoparafen van de GGD en de gemeenten op te nemen.
5. De begrotingswijziging 2019 en 2020 ter vaststelling voor te leggen in de ABvergadering van de GGD op 20 december 2019.
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Noord-Beveland
in zijn openbare vergadering van 19 december 2019
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