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Art. 36 vragen: Casussen Veilig Thuis

Geachte heer Slewe en mevrouw Faas,

Op 26 juni 2020 heeft u ons een vraag gesteld over Veilig Thuis. ln deze brief leest u ons antwoord

Vraag:
Graag overzicht hoeveelheid casussen veilig thuis 2015-2020

Antwoord:
De advies- en ondersteuningstaak van Veilig Thuis, heeft betrekking op advisering en ondersteuning

van directbetrokkenen, omstanders en professionals bij huiselijk geweld en kindermishandeling.

Directbetrokkenen zijn personen die zelf huiselijk geweld en/of kindermishandeling begaan of

ondergaan, hun huisgenoten of gezinsleden. Omstanders zijn bijvoorbeeld overige familieleden,

vrienden, buren. Veilig Thuis registreert deze vragen anoniem als Advies. Gegevens van het gezin

worden niet vastgelegd in het registratiesysteem van Veilig Thuis. Bij een advies wordt de

verantwoordelijkheid voor het zicht op veiligheid niet overgedragen aan Veilig Thuis. Betrokkenen

blijven immers anoniem.

Meldingen hebben betrekking op (een vermoeden van) huiselijk geweld of kindermishandeling. De

namen van de betrokkenen én ook de gegevens van de melder worden vastgelegd in het

registratiesysteem van Veilig Thuis (anoniem melden kan onder bepaalde voonvaarden). lndien de

melder een professional is die valt onder de wet Meldcode, wordt gebruik gemaakt van het

afwegingskader alvorens een melding te doen. Bìj het doen van een melding kan de

verantwoordelijkheid voor het zicht op veiligheid overgedragen worden aan Veilig Thuis.

Meer informatie over de werkwijze Veilig Thuis en het verschil tussen de werkwijze bij adviezen en

meldingen, kunt u vinden in het Handelingsprotocol van Veilig Thuis op

https://veil igth uis. n l/landel i i ke-afsoraken/
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We hebben de cijfers voor de gemeente Bloemendaal opgevraagd bij Veilig Thuis. Wat opvalt in de
cijfers is dat het aantal meldingen voor Bloemendaal afneemt (cijfers voor 2O2O zijn tot 1 juli dus
eerste half jaar), het aantal adviezen daarentegen stijgt. ln 2020 venruachten we dat het aantal
adviezen hoger uitkomt dan in 2019.

Het totaal aantal meldingen Veilig Thuis is in de afgelopen jaren toegenomen voor de gehele regio.
De cijfers in Bloemendaalwijken dus af. Doordat het aantal adviesvragen stijgt in Bloemendaal,
vermoeden we dat professionals vaker een adviesvraag stellen en minder snel melden. Wat we in
2020 voor geheel Kennemerland waarnemen is dat ook meer inwoners advies vragen, dat verklaart
de stijging in adviesvragen in 2020.

De cijfers van 2015 zijn laag en komen niet overeen met de werkelijkheid. Dit komt omdat Veilig
Thuis in 2015 nog met 2 andere systemen werkte. Een deel van die dossiers is overgenomen in het
huidige systeem clavis. Deze cijfers beschouwen we als onbetrouwbaar.
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Met vriendelijke g roet,

burgemeester en wethouders van Bloemendaal,
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