
Memo

Aan: gemeenteraad Leiderdorp

Van: Marja van Bruggen

cc: Jeff Gardeniers, Angelique Beekhuizen. Wim van Poelgeest

Betreft :  brief RDOG dd 14 mei 2018

Geachte gemeenteraad,

Op 14 mei heeft de RDOG u een brief gezonden over  nuancering van de uitspraak die in de 

begeleidende brief bij de begroting RDOG 2019 met betrekking tot de financiering Veilig Thuis is 

gemaakt. In de brief  wordt door de RDOG de indruk gewekt dat de bijstorting Veilig thuis de korting 

compenseert. 

Hierbij informeren wij u nader.

De centrumgemeenten Leiden en Gouda ontvangen vanuit het Rijk een doeluitkering voor de 

vrouwenopvang (DUVO).  Uit deze uitkering werd ook een deel van Veilig Thuis gefinancierd. De 

centrumgemeenten worden fors gekort op de DUVO de komende jaren. Door  de gemeente Leiden is 

een meerjarenbegroting gepresenteerd en is in het PHO Maatschappij van  december 2017 

gezamenlijk voorgesteld vanaf 2019 het deel voor Veilig Thuis uit de DUVO door de gemeenten zelf 

te gaan bekostigen via de Bpi RDOG. Aan dit besluit verandert niets.

In de meerjarenbegroting die in december aan het PHO Maatschappij is voorgelegd zijn ook 

middelen opgenomen voor de nieuwe landelijke aanscherping van de meldcode en de radarfunctie 

van Veilig Thuis.  In de maartcirculaire is duidelijk geworden dat het rijk voor deze aanscherping en 

radarfunctie toch middelen beschikbaar stelt aan de centrumgemeenten Leiden en Gouda.

De gemeente Leiden en Gouda hebben aangegeven een voorstel te zullen uitwerken met diverse 

keuzen,  hoe met deze middelen om te gaan. Eén van de opties zal zijn, de beschikbare middelen 

naar inwoners aantal aan de gemeenten tegemoet te laten komen in 2019. Het voorstel zal in het 

najaar in het PHO MA worden besproken en kan leiden tot een kleine meevaller voor 2019.

De RDOG heeft in haar aanbiedingsbrief bij de begroting 2019 de indruk gewekt dat gemeenten wel 

gecompenseerd zullen worden.  Deze uitspraak  vraagt enig nuancering die wij in dit memo nader 

hebben toelichten.

 

Met vriendelijke groet,

Marja van Bruggen


