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Geacht college, 

 

Bijgaand ontvangt u de rapportage over het eerste kwartaal 2018 van Veilig Thuis Hollands 

Midden. Omdat dit de eerste rapportage is in de nieuwe college- en raadsperiode ga ik in 

deze aanbiedingsbrief iets uitgebreider op achtergronden en inhoud in. 

 

In juni 2017 is een plan van aanpak opgesteld ten behoeve van het verbeteren van het 

functioneren van Veilig Thuis Hollands Midden en het toekomstbestendig en robuust maken 

van de organisatie. Hiervoor zijn destijds drie redenen aangegeven: 

1. Het onderzoek van de inspectie begin 2017, waaruit naar voren kwam dat Veilig 

Thuis Hollands Midden slechts aan 21 van de 30 criteria voldoet. 

2. De bestuurlijke opdracht aan de RDOG Hollands Midden (RDOG HM) in het kader 

van RDOG 2020 ‘Gezond GeregelD. Op basis van deze opdracht zijn beoogde 

maatschappelijke effecten benoemd en prestatie-indicatoren ten behoeve van het 

bestrijden van huiselijk geweld en kindermishandeling. Hierover moet de RDOG HM 

de gemeenten rapporteren. 

3. Het gegeven dat er landelijke ontwikkelingen spelen die een taakverzwaring met 

zich mee brengen voor Veilig Thuis. Hiervoor moet Veilig Thuis een robuuste 

organisatie worden die klaar is voor de toekomst.  

Het Plan van Aanpak is in juni 2017 aan de colleges aangeboden. 

 

Eerdere kwartaalrapportages volgden de vier ‘hoofdstukken’ van het plan van aanpak. 

Omdat de werkprocessen die onderwerp zijn van deze vier hoofdstukken inmiddels in de 

gewone bedrijfsvoering zijn geïmplementeerd, wordt hierover niet meer afzonderlijk 

gerapporteerd. Ook de inspectie heeft geconcludeerd dat Veilig Thuis Hollands Midden 

inmiddels aan 28 van de 30 criteria voldoet en daarmee voldoende scoort. 

De nadruk in deze kwartaalrapportage ligt op de resultaten van de interne auditing op drie 

van deze criteria en op een analyse en duiding van de cijfers. Tevens wordt – nu nog 

enigszins summier – aandacht besteed aan nieuwe ontwikkelingen. 

 

Deze nieuwe ontwikkelingen zullen de komende maanden en jaren prominent op de agenda 

komen. Het kabinet heeft besloten dat een verdere intensivering rond de aanpak ‘Veilig 

Thuis’ nodig is. Naar verwachting zal eind april een plan van aanpak voor een landelijk 
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programma worden gepresenteerd. Ook is al gecommuniceerd dat de decentralisatie 

uitkering vrouwenopvang de komende jaren zal worden verhoogd.  Uiteraard worden deze 

ontwikkelingen zowel door de RDOG HM als door de gemeenten met belangstelling gevolgd 

en zal het gesprek daarover komende maanden gevoerd gaan worden. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens het Dagelijks bestuur van de RDOG Hollands Midden, 

 

 

 

 

J.M.M. de Gouw, 

Secretaris. 

 

 

 


