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Geacht bestuur,

Op 10 oktober ontvingen wij uw begrotingwijziging Veilig Thuis 2019.
De gemeenteraad van Wijchen stelde op 28 november zijn zienswijze vast.

Onze zienswijze
Wij stemmen in met de begrotingswijziging Veilig Thuis 2019. Dit doen we omdat we zien 
dat de instroom fors toeneemt in verband met de aangescherpte meldcode, de 
radarfunctie en het nieuwe handelingsprotocol en dientengevolge personele kosten 
stijgen.

Doorlooptijden
We maken echter ons zorgen over de doorlooptijden. Het is zorgelijk dat de wettelijke 
termijn voor het uitvoeren van de veiligheidsbeoordeling en onderzoeken in 
respectievelijk 34% en 44% van de meldingen buiten de gestelde termijnen worden 
afgehandeld. Dit hoge percentage baart ons zorgen, omdat hierdoor onnodig risico's 
kunnen ontstaan en/of voortduren. Wij dringen erop aan dat u zo spoedig mogelijk 
maatregelen neemt om meldingen binnen de wettelijke termijnen af te handelen.

Kostprijzen
U vermeldt dat een begrotingswijziging op basis van goed doorgerekende kostprijzen niet 
mogelijk is, vanwege de timing van het onderzoek én een te korte onderzoeksperiode 
voor Q-consult. Wij betreuren het dat wij daarmee nog steeds geen goed inzicht krijgen 
in de kosten die gemaakt moeten worden voor een goede dienstverlening door Veilig 
Thuis.

Scenario's voor de begrotingswijziging 2020
Ondanks al uw inspanningen maken wij ons daarnaast ernstig zorgen over de 
voortdurende uitzetting van de GGD-begroting. Voorde begrotingswijziging 2020 vragen 
we u de inzichten uit het kostprijsonderzoek van Q-consult mee te nemen. Maar het is 
voor ons niet vanzelfsprekend dat wij akkoord gaan met de uitkomsten van het 
kostprijsonderzoek zoals nu door Q-consult wordt uitgevoerd.
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Wij vinden het uitermate belangrijk dat u voor de structurele doorwerking naar 2020 (en 
verder) van het kostprijsonderzoek ons een voorstel doet met minimaal twee scenario's 
die inzicht geven in:

- Normen voor de inzet van de verschillende diensten, zoals het:
o percentage meldingen met veiligheidsbeoordeling 
o percentage directe overdrachten na veiligheidsbeoordeling; 
o percentage 'Voorwaarden & vervolg' en 'onderzoek'; 
o percentage casussen waarbij monitoring wordt ingezet.

- Normen voor het aantal uren per dienst;
- Doelstellingen voor het halen van de wettelijke termijnen;
- Inzicht in de consequenties van de keuze voor een bepaald scenario.

Wijchen onderschrijft het belang van goed onderbouwde prognoses, kostprijzen en 
begroting. Tegelijkertijd hechten ook wij belang aan een consistent structureel meerjarig 
inzicht, inhoudelijk en financieel. Wij roepen u op dit in 2020 te realiseren.

Meer informatie
Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met Lucas van Horck, accounthouder GGD, 
per e-mail l.van.horck@drutenwijchen.nl of telefoonnummer 088 432 7356.
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