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BESLUIT genomen door B&W d.d. 19 maart 2019
Veilig Thuis
Het college besluit:
1. het raadsvoorstel Voorstel om extra middelen toe te kennen aan Veilig Thuis en de crisisdienst voor
2019 vast te stellen en voor te leggen aan commissie en raad;
2. de toekenning van extra middelen voor 2020 en verder zal via de kadernota voorgelegd worden.

Veilig Thuis en de crisisdienst
Dit voorstel gaat het beschikbaar stellen van extra middelen aan Veilig Thuis en de crisisdienst.

Fatale
datum en
reden

n.v.t.

Intern/ext
ern advies
ingewonne
Ja
Team
financien
en
de acht
gemeenten
uit de regio,
Haarlem,
Haarlemmer
meer,
Heemstede,
Zandvoort,
Heemskerk,
Beverwijk,
Velsen en
Bloemendaal.

Bevoegdh
eid

Besluit
openba
ar

Voorlichting

n.v.t.
Ja

College

mening
Raad/Commissi
e
advies
Cie./besl.vormi
ng Raad

Afschriften aan:
Wethouder S. de Roy van Zuidewijn

Bespreken in B&W:

Procedurevoorstel:

Nee

Cie.
Raad

n.v.t.
n.v.t.

Bestuursplanner
Ja, conform

-2-

1.

Aanleiding
Veilig Thuis Kennemerland heeft een spilfunctie in het doorbreken en oplossen van acuut huiselijk
geweld en/of kindermishandeling. De gemeenten in Zuid-Kennemerland, IJmond en Haarlemmermeer
verstrekken hiervoor gezamenlijk subsidie aan Veilig Thuis. Gebleken is dat Veilig Thuis structureel meer
geld nodig heeft om haar taken naar behoren te kunnen uitoefenen. Gevraagd wordt om een bedrag van
€ 115.496,- voor het jaar 2019 extra beschikbaar te stellen gezien de urgentie en de regionale
samenwerking. Dit bedrag komt bovenop het reeds begrootte bedrag van € 119.375,- Voor de jaren
2020 en verder zal via de kadernota extra geld worden gevraagd.

2.

Voorgesteld besluit
Het college besluit het raadsvoorstel “Voorstel om extra middelen toe te kennen aan Veilig Thuis en de
crisisdienst” voor 2019 vast te stellen en voor te leggen aan commissie en raad. De toekenning van
extra middelen voor 2020 en verder zal via de kadernota voorgelegd worden.

3.

Het beoogd effect
Zie het raadsvoorstel.

4.

Politieke keuzeruimte
Zie het raadsvoorstel.

5.

Gedachtengang
Zie het raadsvoorstel.

6.

Middelen
Zie het raadsvoorstel.

7.

Participatie
Zie het raadsvoorstel.

8.

Communicatie
Stukken naar Raad (via Griffie): Ja:
- de volgende stukken: 2019002318
- op de volgende wijze: digitaal

9.

Milieu-aspecten
n.v.t.

10. Samenwerking (Heemstede)
Zie het raadsvoorstel.
11. Vervolgproces/evaluatie
Zie het raadsvoorstel.
Bijlagen
2019002318
2019002418
2019001216
2019002605

(Raadsvoorstel Toekenning extra middelen voor Veilig Thuis Kennemerland 2019)
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(Brief gemeenteraadsleden)
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