
Betoog Sociaal Maas en Waal bij agendapunt 11. “Begrotingswijziging Veilig Thuis” 

(raadsvergadering 3 maart 2016) 

Er is de laatste maanden veel te doen geweest rond Veilig Thuis, er waren veel problemen. 

De inspectie heeft aan de bel getrokken en nu is een verbeterplan ingezet. De raad wordt nu 

gevraagd om extra budget, voor in ieder geval een half jaar om dit verbeterplan te kunnen 

uitvoeren, én om te kunnen ingaan op de gestegen aantallen meldingen. Sociaal Maas en 

Waal steunt dit voorstel. Het verbeterplan ziet er goed uit en de voortgangsrapportages zijn 

positief. En uiteindelijk moeten we doen wat nodig is om een echt veilig thuis voor iedereen 

te garanderen.  

Op de informatieavond in Tiel werd duidelijk dat er nog wel een aantal flinke uitdagingen 

liggen. Ik wil er graag 2 uitlichten: de eerste uitdaging is de relatie tussen Veilig Thuis en de 

lokale wijkteams; want hoeveel expertise hebben die wijkteams? Hoe weet je zeker dat een 

melding die je bij zo’n wijkteam neerlegt daar ook goed “landt”. Bij ons gaat het om 

Vraagwijzer, en de zorg is dus in hoeverre Vraagwijzer in staat is om afgeschaalde meldingen 

goed op te pakken. Graag horen wij van de wethouder in hoeverre Vraagwijzer op dit 

moment in staat is om de afgeschaalde meldingen op te pakken. Ook zouden wij graag zien 

dat Veilig Thuis het aspect van de afschaling, en haar relatie met de lokale zorgteams 

opneemt in haar jaarrapportage. We horen van de wethouder graag deze toezegging.  

Een andere uitdaging is de wachtlijst voor niet acute situaties. Hoewel zij niet acuut zijn, zijn 

zij wel urgent. Ik weet niet of de wethouder de artikelen in nrc.next heeft gelezen? Daar 

staat in dat Veilig Thuis sinds haar oprichting kampt met deze wachtlijsten. Als er niet direct 

sprake is van geweld of mishandeling dan komen mensen op deze wachtlijst terecht. Vanuit 

de informatieavond van “onze” Veilig Thuis horen we dat voor deze iets minder urgente 

gevallen toch ruim 4 weken bedraagt. Graag horen we van de wethouder hoe hij en het 

bestuur van Veilig Thuis gaat zorgen dat deze wachtlijst verdwijnt.  

 


