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Geachte Raad, 
 
Uit vragen vanuit enkele gemeenten blijkt dat een nuancering nodig is van onze 
aanbiedingsbrief bij de programmabegroting 2019 d.d. 12 april 2018, kenmerk  Dir/HvD/217. 
 
In deze brief maken wij melding van enkele ontwikkelingen rond de Decentralisatie Uitkering 
Vrouwenopvang (DUVO), onder andere een initiële korting, gevolgd door een bijstorting. 
Daarbij wordt de indruk gewekt dat de bijstorting de korting compenseert.  
 
De DUVO is voor meer dan alleen de financiering van Veilig Thuis. Centrumgemeenten 
Gouda en Leiden zijn nadeelgemeenten bij de landelijke herverdeling van middelen DUVO. 
Dit is geleidelijk doorgevoerd en per 2018 is de gehele korting een feit. Gouda leverde ca 
30% in en Leiden 26%. Nu is er in de maartcirculaire geld toegevoegd met het oog extra 
werkzaamheden door aanscherping Meldcode en de nieuwe radarfunctie van Veilig Thuis. 
Daarmee wordt de korting echter niet te niet gedaan; de suggestie in de brief dat de 
bijstorting door het Rijk de korting zou compenseren is dus niet juist. 
 
Benadrukt dient te worden dat het bestuur van de RDOG Hollands Midden niet besluit over 
de wijze van financiering van Veilig Thuis door gemeenten. Omdat die financiering uit 
verschillende gemeentelijke bronnen komt, is het aan de gemeenten onderling om te 
besluiten welke middelen worden aangewend voor financiering van Veilig Thuis. De 
centrumgemeenten Leiden en Gouda zullen op basis van de nieuwe situatie met de overige 
gemeenten in overleg treden over de wijze waarop de extra toegevoegde middelen aan de 
DUVO-uitkering het beste kunnen worden ingezet. 
 
Minister de Jonge heeft een ambitieus programma ‘Geweld hoort nergens thuis’, voor de  
aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling gelanceerd. In de komende maanden 
zal de impact van dit programma voor Veilig Thuis in kaart worden gebracht. 
In de kostenbegroting van Veilig Thuis is voor 2019 al rekening gehouden met de 
radarfunctie voor Veilig Thuis ten gevolge van het aanscherpen van de meldcode, omdat al 
eerder duidelijk was dat die taak aan de VT-organisaties zou worden toegedeeld. 
 
 
Met vriendelijke groet,  
Namens het Dagelijks Bestuur van de 
RDOG Hollands Midden, 

 
J.M.M. de Gouw 
Secretaris 

 

 


