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Indiener Imgriet Habets (SPM) 

Raadsvergadering 29-01-2019 

Agendapunt Motie vreemd aan de orde van de dag 

Onderwerp Wachtlijsten GGD Veilig Thuis  

Besluit gemeenteraad  

 
De gemeenteraad van Maastricht, in vergadering bijeen op 29 januari 2019, 
 
Constaterende dat: 

 met ingang van 1 januari 2019 de Wet meldcode is gewijzigd voor Veilig Thuis; 

 hierdoor in 2018 de GGD € 207.985,- subsidie heeft gevraagd aan Maastricht; 

 deze wijziging van de meldcode leidt tot een negatieve begrotingswijziging in 2019 voor de GGD van  
€ 975.000,- voor Zuid-Limburg, en voor Maastricht betekent dit vanaf 2019 tot en met 2022 € 594.000,- 
(2019), € 626.000,- (2020) en € 715.000,- (2021 en verder); 

 de daadwerkelijke (structurele) kosten voor Zuid-Limburg grotendeels afhankelijk zijn van de daadwerkelijk 
gerealiseerde extra instroom (in de vorm van adviezen en meldingen) bij Veilig Thuis. Veilig Thuis derhalve 
gefaseerd te werk gaat bij het aantrekken van nieuw personeel. Op basis van de productiecijfers/ instroom 
bepaald wordt, hoe de uitbreiding van de personeelscapaciteit wordt vormgegeven; 

 evenals nu, gemeenten ook in 2019 per kwartaal worden geïnformeerd over de instroom bij en productie 
van Veilig Thuis; 

 de wijziging van de Wet meldcode leidt tot extra werkzaamheden en toename van personeel. Uitgangspunt 
hierbij steeds is dat de personeelscapaciteit passend moet zijn voor de instroom en dat wachtlijsten 
ontoelaatbaar zijn; 

 Veilig Thuis elke melding beoordeelt, onder andere of er sprake is van acute of structurele onveiligheid. Voor 
acute situaties er geen wachtlijsten zijn. Voor andere situaties twee wettelijke termijnen gelden: meldingen 
moeten binnen vijf dagen worden getrieerd en binnen tien weken worden afgerond. De wachtlijsten 
betreffen dat laatste, waardoor problemen vaak te laat worden opgepakt; 

 het tijdelijk huisverbod van 10 dagen veel minder dan beoogd wordt uitgeschreven, vanwege een grote 
administratie druk bij de politie die daarmee gepaard gaat; 

 Veilig Thuis geen eigen prestatie-indicatoren kent. 
 
Overwegende dat: 

 Veilig Thuis een zeer voorname taak heeft bij kindermishandeling, zo ook bij huiselijk geweld waarvan zowel 
vrouwen mannen als ook weer kinderen het slachtoffer zijn, en zo ook bij ouderenmishandeling die ook 
zeker niet is te onderschatten;  

 het van essentieel belang is dat direct in de eerste dagen na de geweldsescalatie alle betrokkenen geleid 
worden naar de juiste hulpverlenende instantie;  

 zonder tijdige interventie mishandeling zich blijft herhalen;  

 lange wachttijden daarom op geen enkele manier toelaatbaar zijn, bij deze vorm van problematiek. 

 er veel slachtoffers en plegers van huiselijk geweld geen directe toegang hebben tot het  
hulpverleningsaanbod in Maastricht en Heuvelland, door de vele administratieve werkzaamheden bij Veilig 
Thuis, waardoor onveiligheid onnodig langer blijft bestaan.  
 

BESLUIT: 
1. Het college op te dragen 2x per jaar in de monitor toekomstagenda sociaal domein te rapporteren over de 

kwantitatieve en kwalitatieve cijfers Veilig Thuis en de daarbij behorende aanbevelingen.  
2. Waarbij ook inzicht wordt gegeven in de mate waarin Veilig Thuis voldoet aan de gestelde wettelijke 

termijnen. 



 
3. De portefeuillehouder op te dragen bij de Bestuursadviescommissie Veilig Thuis en het Dagelijks Bestuur van 

de GGD-ZL in te brengen: 
De visie van Maastricht is dat gezien aard en omvang van de problematiek Huiselijk Geweld en 
Kindermishandeling, de gehanteerde wettelijke termijnen feitelijk te lang zijn. 
Dat daarom de keten rondom Veilig Thuis en het lokale veld zo compact en efficiënt mogelijk ingericht zou 
moeten zijn. Dat deze visie het streven dient, het lokale veld zo snel mogelijk in te schakelen, bij voorkeur 
binnen 24 uur tot drie dagen, om nog efficiënt en effectief te kunnen handelen gezien deze specifieke 
problematiek. 
 

En gaat over tot de orde van de dag. 
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