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Geachte raad,

Bijgevoegd stuk wordt u ter kennisname toegezonden. 
Het betreft informatie waarvan het nuttig gevonden wordt dat u ervan op de hoogte bent, dan 
wel de toezending van een door het college of een lid van het college in commissie of raad 
toegezegd stuk. 

In tegenstelling tot het verstrekken van informatie via een raadsinformatiebrief is de raadsmemo 
niet vooraf in het college besproken en vastgesteld. Met het presidium is afgesproken dat 
informatie verstrekt via een raadsmemo wel als ingekomen stuk wordt geregistreerd, maar niet 
geagendeerd wordt voor een commissie- of raadsvergadering, tenzij een lid van een commissie of 
de raad hier via de griffier om verzoekt.

Geachte leden van de gemeenteraad, 

Op de valreep van de raadsvergadering van 21 december 2021 stelde de heer Zonnebeld mij, naar 
aanleiding van Ingekomen stuk 5b van de Doorlopende lijst ingekomen stukken, een vraag over 
Veilig Thuis. Onderstaand mijn reactie.

De samenwerking tussen Stichting Jeugdteams en SOJ verloopt niet vlekkeloos. Dit heeft te maken 
met drukte bij beide partijen en verschillende culturen tussen de beide partijen. Dat heeft tijd 
nodig om in elkaar over te vloeien. Wij hebben dit uitvoerig met ons lokale team van Stichting 
Jeugdteams besproken en die geven aan dat er inderdaad nog veel verbetering haalbaar is, maar 
de samenwerking wel positief ervaren wordt, beter kan en beter zal. Daarvoor is alleen ook 
capaciteit nodig. Daarom willen wij ook zorgen dat de extra kosten van Veilig Thuis lokaal worden 
ingezet bij de teams. Alleen daar gaat de samenwerking beter van worden en kan de integratie 
van Veilig Thuis in de lokale jeugdteams plaats gaan vinden. 

Daarnaast zijn wij op dit onderwerp een speciale werkgroep gestart met als deelnemers de 
Stichting Jeugdteams, Veilig Thuis en de Raad voor de Kinderbescherming om dit goed in te 
regelen.


