
 

 

 

 

 

 

Besluitenlijst Informatieronde  

Onderwerp  GGD: Veilig thuis 

Datum Behandeling  16 april 2019 

Portefeuillehouder  Wethouder De Graaf 

Aanwezig  Woordvoerders en overige raads/burgerleden (totaal 12), 8 ambtenaren, en 6 
burgers/afgevaardigden organisaties 
 

Woordvoerders  Van Loo (CDA), Politsch (D66), Janssen (GroenLinks), Schulpen (SAB), Meijer 
(50PLUS), Limpens (VVD), Grippeling (PVV), Habets (SPM), Raike (Groep 
Gunther), Vrehen (SP), Slangen (PvdA), Garnier (PVM). 

Voorzitter  John Steijns 

Secretaris  Bart Golsteijn 

Samenvatting en afspraken  De voorzitter opent de vergadering, heet iedereen welkom en benoemt de 
parallelle sessies. Vervolgens schetst hij de inhoud en het verloop van deze 
ronde. Na een inhoudelijke aftrap van de wethouder - waarin ze ingaat op de 
stand van zaken rondom de toegezegde RIB - wordt vanuit de GGD een 
presentatie verzorgd. De voorzitter geeft vervolgens alle woordvoerders de 
gelegenheid een bijdrage te leveren. In één termijn en bij interruptie worden 
vragen gesteld en opmerkingen gemaakt over onder andere: landelijke eisen 
inspectie, verbinding gemeentelijke wijk- en jeugdteams, knelpunten en de 
financiering, bestuurlijke verdeling binnen de gemeente, de uitwerking van de 
wijze waarop Veilig thuis is georganiseerd in het land, anoniem melden door 
professionals, expertisefunctie, samenwerking veiligheidshuis, samenwerking 
centrum voor seksueel geweld, omgaan met anderstaligen, opschonen van de 
cijfers na vertekening na toevoeging meldingen politie, problemen in spé bij 
opgroeiende jeugd, aanscherping meldcode, samenwerking ketenpartners, 
bereikbaarheid en toegankelijkheid, proces overdracht lokale veld, wachttijden 
triage, stijging aantal meldingen i.r.t. personele capaciteit, mishandeling ouderen, 
monitoring van casussen, opvangcapaciteit veiligheidshuis, geweld tegen 
hulpverleners, routeertafels.  
 
Na de beantwoording door wethouder De Graaf, de heer Bergs (GGD), de heer 
Cazemier (GGD) en ambtenaar Ghijselaers bedankt de voorzitter de aanwezigen 
en sluit hij de vergadering. 

Toezeggingen  De niet beantwoorde vragen worden binnen twee weken schriftelijk beantwoord. 

  



 

 

 

 

 

 

Rondebriefje Informatieronde 

Onderwerp GGD: Veilig thuis 

Portefeuillehouder Wethouder De Graaf 

Programmanummer 6 Sociaal Domein 

Behandelend ambtenaar C. Gijselaers                                                 G. Haasen 
043-350 4232                                               043-350 4948 
Christian.Gijselaers@maastricht.nl              Gerdie.Haasen@maastricht.nl 

Doel van de bijeenkomst Bijeenkomst betreft informatieverstrekking aan de gemeenteraad betreffende 
de GR GGD-ZL, specifiek het thema stand van zaken Veilig Thuis. 

Wie neemt uiteindelijk het 
besluit?  

NVT. 

Verloop voorgaande 
proces 

Bij behandeling van de raadsnota “Wijziging begroting 2019 GGD Zuid-
Limburg” (6-11-2018) zijn door de gemeenteraad opmerkingen gemaakt over 
de complexiteit van de GGD–organisatie en er zijn vragen gesteld over de 
sturingsmogelijkheden voor de gemeente. De begrotingswijziging, en de 
bespreking door de raad, had met name betrekking op de onderwerpen 
Jeugdgezondheidszorg en Veilig Thuis. Wethouder De Graaf heeft bij deze 
behandeling aangegeven dat het takenpakket en organisatie van de GGD 
inderdaad complex is en inhoudelijk veel raakvlakken kent met een grote 
diversiteit aan onderwerpen binnen het Sociale Domein. Doel van deze 
bijeenkomst is dan ook om meer overzicht en inzicht te geven in de taken van 
de GGD t.a.v. Veilig Thuis, en te benoemen waar de sturingsmogelijkheden en 
besluitvormingsmomenten voor de raad liggen.  

Inhoud  Met deze informatieronde zal gemeenteraad geïnformeerd worden over Veilig 
Thuis. Binnen de gemeenschappelijke regeling GGD is ook het programma 
Veilig Thuis ondergebracht. De informatieronde heeft als thema’s de werkwijze, 
ontwikkelingen en financiering van Veilig Thuis Zuid-Limburg. Veilig Thuis heeft 
als opdracht om in samenwerking met anderen te komen tot een effectieve 
aanpak die aantoonbaar leidt tot het stoppen van geweld, duurzaam herstel 
van veiligheid en het bevorderen van ontwikkelkansen van mensen die 
betrokken zijn bij geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA). Een complexe 
opgave die vraagt om ketensamenwerking, van Veilig Thuis met het lokale 
veld, crisisteams, de kinderbescherming, de strafketen, het onderwijs, de 
gezondheidszorg en maatschappelijke zorg, de gemeenten en 
gespecialiseerde instellingen. 
 

Van de raadsleden wordt 
gevraagd 

Zich te laten informeren en eventueel vragen te stellen. 

Vervolgtraject Het thema Veilig Thuis zal terugkomen in de begroting van de GR GGD-ZL, die 
nog voor de zomer aan uw raad zal worden voorgelegd ter zienswijze.  

 


