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Geachte raads- en commissieleden, 
 
Waarover gaat deze brief? 
In onze vergadering van 10 december 2019 en in de BC OZJT van 11 december 2019 is het navolgende 
onderwerp besproken en op 14 januari heeft het college van Enschede een besluit genomen over de 
centrumgelden: 
 
In Twente werken alle gemeenten en maatschappelijke partners intensief samen aan het signaleren en 
terugdringen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Veilig Thuis Twente (VTT) is het advies- en 
meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling in Twente. 
 
In Twente is in 2019 het aantal meldingen opgelopen als gevolg van de verbeterde Wet Meldcode en 
Radarfunctie Veilig Thuis. Hierdoor is een wachtlijst ontstaan. Op dit moment is er een wachtlijst van 400 
meldingen in Twente. Dit leidt tot een risico op onveiligheid, een hoge werkdruk en een (reëel risico op) hoog 
ziekteverzuim. De meldingen worden regelmatig gescreend op aard en urgentie. 
 
Landelijk gezien kampt vrijwel elke Veilig Thuis (VT) organisatie met een wachtlijst. Het gaat daarbij niet 
alleen om de wachtlijst van de VT-organisaties. Het gaat ook om de doorstroming in de gehele zorgketen. 
Het ministerie van VWS is hierover in overleg met de VNG en het Landelijk Netwerk Veilig Thuis (LNVT). 
 
Als college vinden we deze wachtlijst onwenselijk. De veertien Twentse gemeenten en VTT hebben daarom 
een plan van aanpak ontwikkeld om de wachtlijstproblematiek op te lossen. In deze brief informeren wij uw 
raad over de oplossingen en de voorgestelde financiering hiervan.   
 
Ons besluit 
In de BC OZJT van 11 december 2019 is besloten: 
 
1.Inzet incidentele middelen Vrouwenopvang 
Om de Twentse wachtlijsten op te lossen en te voorkomen dat er nieuwe wachtlijsten ontstaan hebben de 
Twentse gemeenten besloten om de beschikbare middelen centrumgemeente Vrouwenopvang hiervoor in te 
zetten. Het betreft een bedrag van maximaal € 290.000,- voor het uitbreiden van de personele capaciteit van 
Veilig Thuis Twente voor het jaar 2020 met 5 extra fte. 
 
2. Onafhankelijk onderzoek VTT 
Voorwaarde voor het incidenteel beschikbaar stellen van deze middelen is een onafhankelijk onderzoek bij 
Veilig Thuis Twente gericht op het oplossen van knelpunten om te komen tot duurzame structurele 
oplossingen voor de toekomst waarmee wachtlijsten bij VTT kunnen worden voorkomen. Hiervoor staan 

 



vanaf 2021 alle 14 gemeenten aan de lat. 
 
We steken in op een breed onderzoek dat:  
o   een analyse van de werkwijze, processen en inzet personeel/teams VTT bevat; 
o   het ziekteverzuim en het verloop van personeel bij VTT onder de loep neemt; 
o   een medewerkers tevredenheidsonderzoek bevat. 
o   een implementatieplan- en periode oplevert om eventuele veranderingen door te voeren; 
o   adequate opvolging van zaken lokale toegang in de verdere keten meeneemt; 
 
Toelichting 
Met de invoering van Wet Verbeterde Meldcode en Radarfunctie Veilig Thuis merkt VTT ten opzichte van 
cijfers van de eerste drie kwartalen 2018 een stijging van 3,5% op de adviezen en 29,2% op de meldingen. 
De extra rijksbijdrage en huidige formatie was berekend op een stijging van 5% op meldingen en adviezen. 
En daarom niet toereikend. 
 
Als veertien Twentse gemeenten worden we maandelijks door VTT geïnformeerd over de wachtlijsten, het 
effect van getroffen maatregelen en het verloop van het verbetertraject. Dat we als college hierover 
geïnformeerd worden is mede noodzakelijk omdat een snellere afhandeling van de huidige wachtlijst bij VTT 
knelpunten kan geven bij onze lokale toegang. Er zullen meer zaken binnen een kort tijdsbestek worden 
terugverwezen naar de lokale toegang. In Dinkelland stonden er in december 15 situaties op de wachtlijst, 
deze zijn per inmiddels opgepakt door onze lokale toegang. Hier kunnen echter geen conclusies uit 
getrokken worden aangezien de wachtlijst fluctuerend en onvoorspelbaar is. Verder is het denkbaar dat op 
termijn van gemeenten een verhoogde structurele financiële bijdrage aan VTT noodzakelijk wordt.  
 
Waarom deze raadsbrief? 
In artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet staat dat wij de raad alle inlichtingen verschaffen die de raad 
voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. Wij meenden er daarom goed aan te doen u van ons besluit op 
de hoogte te stellen. Wij stellen u voor deze raadsbrief voor kennisgeving aan te nemen. 
 
Heeft u nog vragen? 
Neem dan contact op met de raadsgriffier. Deze zal uw vragen aan ons college kenbaar maken. 
 
 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Dinkelland, 
 
 
de secretaris     de burgemeester 
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J.G.J. Joosten 


