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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,

Naar aanleiding van een vraag in de commissie bestuur van 8 december over gezinnen die buiten 
beeld raken kan ik u het volgende meegeven. Ten eerste verwijs ik naar de raadsinformatiebrief 
van 27 oktober waarin ik ben ingegaan op de doorlooptijden van Veilig Thuis. Aanvullend daarop 
kan ik u vertellen dat Veilig Thuis een intern programma voor kwaliteitsverbetering heeft ingericht. 
Speerpunten daarbij zijn:

• De complexe problematiek van deze gezinnen vraagt om een integrale systemische 
aanpak waarbij de procesregie is belegd bij één partij.
• Zorgvuldige screening van de problematiek zodat juiste hulp geboden wordt.
• Kind centraal: hulpverlening gericht op kinderen
• Begeleiding is een kwestie van lange adem

Daarnaast werkt men bij Veilig Thuis aan de volgende speerpunten
• Continuering bijdrage veilig opgroeien is teamwerk
• Projectaanpak opvang van piek instroom meldingen
• Samen met jeugdteams werkwijze veilig opgroeien door ontwikkelen naar uitvoering 
wettelijke taken voor enkelvoudige zaken
• Inzetten MDA++ aanpak

Bij Veilig opgroeien is teamwerk gaat het om het volgende:
Zorgen voor een blijvend veilige ontwikkeling van kinderen door eerder, sneller en in samenhang 
passende hulp te bieden aan gezinnen, door:
Stoppen met preventieve jeugdbescherming en in plaats daarvan:



– Ondersteunen door Veilig Thuis / GI van jeugdprofessional ‘aan de voorkant’, als zorgen 
nog op vrijwillige basis kunnen worden aangepakt
– Te zorgen dat jeugdprofessional náást gezin kan blijven staan (continuïteit)
– Samenwerken van partners mét gezin in plaats van óver gezin
Wij hebben er  vertrouwen in dat deze combinatie van een intern kwaliteitstraject en de genoemde 
speerpunten de werkwijze verbeterd. 

Daarnaast is er ook het gedrag van ouders. Hen wordt gevraagd om vrijwillig hulp te accepteren 
die helemaal niet zo vrijwillig is. Het kost vaak veel tijd en moeite om binnen die spanning een 
relatie met het  gezin op te bouwen. En soms besluiten ouders om af te haken. Bijvoorbeeld door 
te verhuizen. Laat onverlet dat Veilig Thuis er altijd alles aan doet om de gezinnen in beeld te 
houden en het zicht op veiligheid te houden. Maar wel op vrijwillige basis.
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