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ONDERWERP  RV Wijziging Gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden i.v.m. Veilig Thuis 

PORTEFEUILLEHOUDER  W. Bijman 

PROGRAMMA BELEIDSVELD  Programma II: Welzijn & Zorg 

Zorg en voorzieningen 

ZAAKNUMMER  ZK21001379 

DOCUMENTNUMMER  21.0010248 

AANLEIDING  Sinds 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de aanpak van huiselijk geweld en 

kindermishandeling.  

In Noord Holland Noord hebben 18 gemeenten de taak Veilig Thuis (VT) via een 

dienstverleningsovereenkomst (DVO) belegd bij GGD Hollands Noorden (GGD). Deze DVO heeft een 

looptijd tot en met 31 december 2021. 

 

In 2019 is in opdracht van de deelnemende gemeenten deze vorm van samenwerking geëvalueerd. 

Daaruit kwam naar voren dat er met name op het gebied van sturing, afstemming en besluitvorming 

nadelen kleven aan de organisatievorm. Om die reden werd Bureau HHM de opdracht verstrekt een 

onafhankelijk onderzoek uit te voeren naar de gewenste organisatievorm. 

Zij adviseerde om de taken van VT te borgen in de Gemeenschappelijke Regeling GGD Hollands Noorden 

(GR). Het onderzoeksrapport met bijbehorende memo is meegezonden met de raadsbrief van 20 januari.  

Tijdens regionale raadsbijeenkomsten, in West-Friesland op 10 maart, heeft HHM de uitkomsten van het 

onderzoek gedeeld, nader toegelicht en gemotiveerd. 

Het algemeen bestuur (AB) van de GGD heeft op 7 juli 2021 positief besloten over het toevoegen van de 

taak VT aan de regeling. Deze dient daarop dan te worden aangepast. 

Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen (WGR) dient de gemeenteraad toestemming te 

worden gevraagd om een regeling te wijzigen. 

Colleges kunnen na verkregen toestemming vervolgens overgaan tot wijzigen van de GR. 

In de bijlagen bij dit voorstel zijn de noodzakelijke stukken bijgevoegd. 

KADER  De Wet Maatschappelijke Ondersteuning 

Op grond van de Wmo dient de gemeente zorg te dragen voor een VT organisatie. Ook wordt beschreven 

welke (wettelijke) taken VT moet uitvoeren. 

De Jeugdwet  

In de Jeugdwet is onder meer vastgelegd dat gemeenten moeten voorzien in (preventieve) aanpak van 

kindermishandeling. 

De Wet Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling 

De meldcode dient te worden gehanteerd als er vermoedens zijn van acute en structurele onveiligheid 

binnen een gezin en geldt voor (zelfstandige) professionals uit de sectoren gezondheidszorg, onderwijs, 

kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp en justitie. 

De Wet Gemeenschappelijke Regelingen 

De WGR stelt gemeenten, provincie en waterschappen in staat om samen te werken in publiekrechtelijke 

constructies.  

WIJ STELLEN VOOR  De gemeenteraad voor te stellen het college toestemming te verlenen om in te stemmen met de 

wijziging van de gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden volgens bijgaand ontwerp. 
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BEOOGD RESULTAAT  Kwetsbare inwoners en kinderen kunnen veilig leven en opgroeien. Daar waar hun veiligheid in 

afhankelijkheidsrelaties bedreigd wordt, worden signalen snel en adequaat 

beoordeeld en doorgeleid naar passende hulpverlening.  

Het beantwoorden van het borgingsvraagstuk van VT en het reduceren van de bestuurlijke drukte dragen 

bij aan de doorontwikkeling van de veiligheidsketen. 

ONDERBOUWING  Ten behoeve van de gemeenteraden van de 17 gemeenten in NHN  heeft een drietal regionale 

raadsbijeenkomsten plaatsgevonden. In de regio West-Friesland was dat 10 maart. Daarin heeft HHM 

haar advies om de taken van VT te borgen in de Gemeenschappelijke Regeling GGD Hollands Noorden 

(GR) gedeeld, nader toegelicht en gemotiveerd. 

 

De raad kan de toestemming slechts onthouden wegens strijd met het recht of het algemeen belang 

(artikel 1 lid 2 en lid 3 Wet gemeenschappelijke regelingen). 

 

Hieronder wordt een drietal inhoudelijke argumenten genoemd om de governance van VT te wijzigen. 

Daaruit blijkt dat deze bijdragen aan het algemeen belang en de wijziging van de GR om VT daar in onder 

te brengen niet in strijd is met het recht of algemeen belang. 

 

1. Opname van VT in de GR draagt bij aan een reductie van bestuurlijke drukte en complexiteit rondom 

beslissingen 

- In het AB van de GGD worden beslissingen bij meerderheid van stemmen genomen. 

In tegenstelling tot de huidige constructie is geen unaniem akkoord en aparte 

 besluitvorming in alle 18 gemeenten meer nodig. 

- Opname van VT in de GR betekent dat alle bestuurlijke zaken, zoals 

 kadernota, begroting, jaarrekening, bestuursrapportages en andere besluiten via de 

 het reeds bestaande DB en AB-structuur van de GGD verlopen. 

- Raden hebben twee keer per jaar de gelegenheid om invloed uit te oefenen op de 

 bestuurlijke zaken via zienswijzen. 

- Na opname in de GR hoeft VT niet langer onderdeel te zijn van de portefeuille van de 

 Bovenregionale Stuurgroep Specialistische Jeugdhulp (BSJ). Daardoor kan de focus 

 van de BSJ volledig op jeugd komen te liggen. 

 

2. Met VT in de GR wordt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling in de volle breedte 

aangepakt 

Met VT als volledig bestuurlijk onderdeel van de GGD wordt geweld in 

afhankelijkheidsrelaties in de volle breedte belegd.  

Dit komt de integraliteit van de aanpak en afstemming ten goede en worden de belangen van de 

inwoners beter gediend. 

 

3. De opname van VT in de GR bevordert de relationele continuïteit en inhoudelijke 

doorontwikkeling 

Door de taken van VT op te nemen in de GR wordt voortgebouwd op de bestaande relatie. Daarmee is er 

sprake van het behoud van relationele continuïteit en kan de doorontwikkeling van VT en de keten 

rondom huiselijk geweld en kindermishandeling worden doorgezet. De investeringen van gemeenten in 
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VT en de GGD blijven behouden, zowel op het gebied van gemeentelijke toegangen als bij de 

ketenpartners.  

KANTTEKENINGEN  1. De GR kan alleen worden gewijzigd indien tenminste twee derde van het aantal deelnemers tenminste 

vertegenwoordigende twee derde van het aantal inwoners van het samenwerkingsgebied hiertoe 

besluiten (artikel 34 lid 4 GR GGD HN). 

2. In maart 2021 is het toekomstscenario kind- en gezinsbescherming naar de Tweede Kamer gestuurd. 

Dit toekomstscenario is een langetermijnvisie en biedt perspectief over hoe de jeugd- en 

gezinsbeschermingsketen er in de toekomst slimmer en effectiever uit kan zien. 

In dit scenario wordt een nieuwe positie voor VT in de keten geschetst. 

Op dit moment is nog onduidelijk op welke termijn deze veranderingen van kracht zullen worden. Indien 

het toekomstscenario wordt uitgerold en de positie van VT verandert, kan de positie van VT in de GR 

worden herzien. 

FINANCIËN  Het voorstel om VT onder te brengen in de GR heeft geen gevolgen voor de gemeentelijke financiële 

bijdrage. Deze blijft gebaseerd op de huidige verdeelsleutel (50% beschikbaarheid / inwonersaantallen en 

50% gebruik / aantal casussen). 

De verdeelsleutel wordt jaarlijks geactualiseerd op basis van het aantal inwoners op 1 januari van het 

desbetreffende jaar en het totale aantal casussen van het jaar T-1. 

 

De kosten van VT zijn grotendeels afhankelijk van het aantal meldingen dat binnenkomt en waarop Veilig 

Thuis haar dienstverlening wettelijk gezien moet inzetten. Dit is nauwelijks beïnvloedbaar en er is dus 

sprake van een ‘open eind’. De financiële risico’s bij VT zijn dan ook minder beïnvloedbaar en minder 

voorspelbaar dan voor de andere taken van de GGD. 

Om dit mogelijke risico op te kunnen vangen ontwikkelt het Dagelijks Bestuur een voorstel. Gedacht 

wordt aan een egalisatiereserve, die op verschillende wijze kan worden gevormd. 

Dit voorstel wordt binnen de bestaande kaders, met inachtneming van de zienswijzen van de 

gemeenteraden, ter besluitvorming aan het algemeen bestuur voorgelegd. 

DUURZAAMHEID  Dit voorstel sluit aan bij een aantal van de zeventien wereldwijd vastgestelde Global Goals, een duurzame 

ontwikkelingsagenda waaraan onze gemeente zich overigens nog niet heeft gecommitteerd. 

Global goal 05: Gelijke rechten voor mannen en vrouwen en empowerment van vrouwen en meisjes. Er 

wordt bijgedragen aan target 5.2: Alle vormen van geweld tegen vrouwen en meisjes in de openbare en 

privésfeer uitroeien, ook vrouwenhandel en (seksuele) uitbuiting.  

ALTERNATIEVE 

MOGELIJKHEDEN 

 HHM heeft tijdens haar onderzoek een aantal alternatieven onderzocht. Zij zijn beschreven in het 

onderzoeksrapport dat met bijbehorend memo is verstrekt met de raadsbrief van 20 januari. 

Onderbrengen in de GR bleek de beste oplossing. 

PACT VAN 

WESTFRIESLAND 

 Het Pact kent ambities op 6 thema’s. Een daarvan is ’Sociaal Domein’; de regio wil een gezonde en 

inclusieve regio zijn waarin iedereen mee doet en waarin (kwetsbare) inwoners een passend zorgaanbod 

en woonplek krijgen.  

Veilig Thuis is opgenomen in het uitvoeringsprogramma (Boven)regionale specialistische jeugdhulp. 

Beoogd resultaat is: een stabiele en gezonde organisatie én expertisecentrum in de regio. 
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Datum college: 24 augustus 2021 

 

Burgemeester en wethouders van Koggenland. 

COMMUNICATIE  De wijziging treedt in werking op de dag na publicatie in het Gemeenteblad. De gemeente Alkmaar draagt 

zorg voor de publicatie. 

VERVOLG  Het college heeft onder voorbehoud van goedkeuring van de raad ingestemd met de voorgenomen 

wijziging. 

Na besluitvorming in de gemeenteraad zal het college de GGD informeren.  

BIJLAGEN  1. Ontwerp gemeenschappelijke regeling GGD HN 

2. Overzicht van wijzigingen (was-wordt) 

3. Aanbiedingsbrief van het algemeen bestuur van de GGD HN 


