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Artikel 35 Reglement van Orde 

 
1. Schriftelijke vragen worden kort en duidelijk geformuleerd. De vragen kunnen van een 

toelichting worden voorzien. Bij de vragen wordt aangegeven, of schriftelijke of mondelinge 
beantwoording wordt verlangd. Vragen die niet voldoen aan het hiervoor gestelde worden 
per omgaande aan de indiener teruggestuurd. 

2. De vragen worden bij de griffier ingediend. Deze draagt er zorg voor dat de vragen zo 
spoedig mogelijk ter kennis van de overige leden van de raad en het college of de 
burgemeester worden gebracht. 

3. Schriftelijke beantwoording vindt zo spoedig mogelijk plaats, in ieder geval binnen dertig 
dagen nadat de vragen zijn binnengekomen. Mondelinge beantwoording vindt plaats in de 
eerstvolgende raadsvergadering. Indien beantwoording niet binnen deze termijnen kan 
plaatsvinden, stelt het verantwoordelijk lid van het college of de burgemeester de 
vragensteller hiervan gemotiveerd in kennis, waarbij de termijn aangegeven wordt 
waarbinnen beantwoording zal plaatsvinden. Dit bericht wordt behandeld als een antwoord. 

4. De antwoorden van het college of de burgemeester worden door tussenkomst van de griffier 
aan de leden van de raad toegezonden. 

5. De vragensteller kan, bij schriftelijke beantwoording in de eerstvolgende raadsvergadering 
en bij mondelinge beantwoording in dezelfde raadsvergadering, na de behandeling van de 
op de agenda voorkomende onderwerpen nadere inlichtingen vragen omtrent het door de 
burgemeester of door het college gegeven antwoord, tenzij de raad anders beslist. 
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Aan de voorzitter van de gemeenteraad. 
 
Het college/de burgemeester wordt verzocht de volgende vraag/vragen te beantwoorden. 
 
Aanleidng: 
Onlangs las ik de adviesnota 1e burap 2020 van de DG&J ZHZ, het volgende: 

Onderwerp: de doorlooptijd bij Veilig thuis: 
‘De doorlooptijd van vijf dagen, die betrekking heeft op het triëren van de nieuwe 
meldingen wordt in 49% van de gevallen niet gehaald. Het gemiddelde van alle te 
triëren zaken is ondanks de zaken waarin de termijn wordt overschreden 8 dagen. 
Na 15 werkdagen is de doorlooptijd 81%. Reden voor de afwijking is enerzijds de 
gestage toename van het aantal meldingen sinds 2019 en anderzijds vanwege het 
feit dat niet alle betrokkenen vanwege het coronavirus direct benaderd konden 

worden. Het betrof hier zowel het contact leggen met de cliënt zelf als met de 
eventueel betrokken professionals. 
De doorlooptijd van 10 weken, die betrekking heeft op het onderzoeken van de 
nieuwe meldingen wordt in 47% van de gevallen niet gehaald. De 
onderzoekstermijn van 10 weken wordt nadelig beïnvloed door het aantal spoed 
meldingen die direct in uitvoering zijn genomen. Door de RIVM-maatregelen zijn in 
de maand maart en april van de lock down het afsluiten van dossiers vertraagd 

aangezien de mogelijkheid om tot een gesprek te komen met betrokkenen ernstig 
werd belemmerd’. 
 

Vragen voor de wethouder: 
1: deelt u onze zorgen over deze kindergroep als we kijken naar deze verlengde 
doorlooptijden, zoals deze in bovenstaande adviesnota staan beschreven, voordat het 
triëren daadwerkelijk kan plaatsvinden? 
2: kunt u omschrijven wat er daadwerkelijk bedoeld wordt met: ‘(zorg)melding’? 
3: vindt er qua zorgmelding ook een prioritering van meldingen plaats? Zo ja, hoe luidt 
deze/ waarop is deze gebaseerd en welk soort melding krijgt dan voorrang in zowel triage 
als behandeling?  
4: daarnaast vindt de doorlooptijd van 10 weken, mbt verder onderzoek van nieuwe 
meldingen in 47% van de gevallen niet behaald. Wat zijn hiervan de consequenties voor 
deze kinderen? En wat zijn hierin de stappen om deze doorlooptijd voor nu en in de 
toekomst terug te draaien? 
5: kunt u aangeven hoe we kunnen voorkomen dat de kwetsbare groep met een 
uitgestelde doorlooptijd uit het oog verliezen? 
6: is er voldoende capaciteit bij veilig thuis om het aantal meldingen in deze situatie 
adequaat op te vangen? Zo nee,  welke interventies vindt u dan nodig? 
7: dit zijn cijfers van doorlooptijden Veilig Thuis tot 10 juli 2020. Kunt u vertellen wat de 
huidige doorlooptijden zijn? 
8: is het mogelijk dat wij als raad in de toekomst op regelmatige basis een rapportage 
ontvangen met daarin een huidige stand van zaken van de doorlooptijden veilig thuis? 
 
 
 
Gevraagd wordt de vragen schriftelijk/mondeling te beantwoorden. 
 
Toelichting: graag een schriftelijke beantwoording.  
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Ondertekening en naam: 
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