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Samenvatting 
Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland is het advies- en meldpunt voor iedereen te 

maken heeft met huiselijk geweld en kindermishandeling of een vermoeden daarvan. 

Veilig Thuis is altijd bereikbaar: 24 uur per dag, 7 dagen per week. Veilig Thuis 

Amsterdam-Amstelland werkt voor de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, 

Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. 

 

De bestuurlijke verantwoordelijkheid voor Veilig Thuis is per 1 januari 2017 

vastgelegd in de Gemeenschappelijke Regeling (GR) GGD Amsterdam-Amstelland. 

De voorliggende begroting 2018 is de eerste begroting van deze gemeenschappelijke 

regeling. 

 

 
 

Wat is de voorgeschiedenis? 
De Wet op de maatschappelijke opvang (Wmo) 2015 legt het college van 

burgemeester en wethouders de plicht op om een Advies- en Meldpunt Huiselijk 

geweld en Kindermishandeling (AMHK) op te richten, oftewel een Veilig Thuis 

organisatie. 

 

Sinds 1 januari 2015 zijn de advies-, meld- en steunpunten huiselijk geweld en 

kindermishandeling in de regio Amsterdam-Amstelland samengevoegd tot één advies- 

en meldpunt: Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland. Veilig Thuis is 24/7 bereikbaar voor 

jong en oud, voor bewoners en professionals, voor slachtoffers, plegers, betrokkenen 

en omstanders. Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland werkt voor de gemeenten 

Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.  

Sinds de oprichting van Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland heeft de organisatie zich 

steeds verder ontwikkeld. Vanaf 1 juni 2016 zijn alle medewerkers van Veilig Thuis 

Amsterdam-Amstelland in dienst gekomen van de GGD van de gemeente Amsterdam 

 

Vanaf 1 januari 2017 is de bestuurlijke verantwoordelijkheid vastgelegd in een 

openbaar lichaam, de gemeenschappelijke regeling (GR) GGD Amsterdam-Amstelland. 

Dit lichaam bestaat uit zes leden, te weten de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, 

Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. Na inwerkingtreding van de 

gemeenschappelijke regeling is het openbaar lichaam GGD Amsterdam-Amstelland 

een dienstverleningsovereenkomst aangegaan met de GGD Amsterdam. In deze 

overeenkomst wordt de uitvoering van de taken van Veilig Thuis en van het Centrum 

Seksueel Geweld opgedragen aan de GGD Amsterdam.  
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Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland heeft de begroting voor het jaar 2018 opgesteld 

voor de GR GGD Amsterdam-Amstelland. Deze begroting wordt door het bestuur van 

de GR GGD Amsterdam-Amstelland aangeboden aan de gemeentebesturen. 

 

 

Wat is er aan de hand? 
Het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) GGD Amsterdam-

Amstelland heeft de begroting 2018 van Veilig Thuis en van het Centrum Seksueel 

Geweld (CSG) vastgesteld in de vergadering van 16 februari 2017.  

 

Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland staat voor het terugdringen van huiselijk geweld 

en kindermishandeling en het borgen van veiligheid voor alle betrokkenen. Deze 

missie past binnen de ambities die de gemeente Amsterdam en de Amstelland 

gemeenten hebben geformuleerd in de Regioaanpak Huiselijk Geweld en 

Kindermishandeling 2015-2020. 

 

Het Centrum Seksueel Geweld (CSG) is een netwerkorganisatie met een eigen 

herkenbare toegang door naamgeving, een eigen telefoonnummer en 

registratiesysteem (frontoffice en herkenbare communicatiemiddelen. Het CSG is een 

van de 16 CSG’s verspreid over het land. De telefonische bereikbaarheid van het CSG 

wordt verzorgd door de frontoffice van Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland. De 

zorgcoördinatoren van de GGD en de kinderartsen van het AMC zijn 24/7 beschikbaar 

voor slachtoffers van acuut seksueel geweld, ongeacht of zij via de politie worden 

aangemeld of zich via de frontoffice aanmelden.  

 

 

Wat gaan we doen? 
Gevraagd besluit: 

- Geen zienswijze in te dienen tegen de begroting 2018 van Veilig Thuis 

Amsterdam-Amstelland en het Centrum Seksueel Geweld (Gemeenschappelijke 

Regeling GGD Amsterdam-Amstelland) en daarmee in te stemmen met de 

begroting 2018. Voor Ouder-Amstel gaat het om een gemeentelijke bijdrage 

over 2018 van € 12.003,76. 

 

Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er? 
De Wet op de maatschappelijke opvang (Wmo Art 4.1.1) 2015 legt het college van 

burgemeester en wethouders de plicht op om een Advies en Meldpunt Huiselijk Geweld 

en Kindermishandeling (AMHK), met andere woorden een Veilig Thuis organisatie  in te 

richten.  

Veilig Thuis heeft een aantal wettelijke taken op grond van artikel 4.1.1 lid 2 en lid 3. 

Naast de wettelijke taken voert Veilig Thuis ook nog een aantal niet-wettelijke taken 

uit.  

Bij het uitvoeren van deze werkzaamheden wordt door Veilig Thuis nauw samengewerkt 

met de lokale sociale teams, in Ouder-Amstel het Kernteam. 

 

 

Wat hebben we hiervoor nodig? 
Het overgrote deel van de kosten voor Veilig Thuis wordt gedekt door Rijksmiddelen, 

te weten de Decentrale Uitkering Vrouwenopvang (DUVO), die aan centrumgemeenten 

wordt verstrekt ten behoeve van regionale taken. Ter vereenvoudiging van de 

financieringsstromen heeft Amsterdam als centrumgemeente met de Amstelland 

gemeenten afgesproken om de gezamenlijke regionale taken vanaf het jaar 2017 

rechtstreeks uit de DUVO middelen te financieren. Dat betekent dat de Amstelland 

gemeenten voor de dekking van Veilig Thuis niet worden aangeslagen op hun 18+ 

zorgbudget. 
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De bijdrage van de regiogemeenten aan Veilig Thuis vanuit de 18- gelden is gebaseerd 

op inwoneraantallen. In onderstaande tabel is een uitsplitsing gemaakt naar de vijf 

regiogemeenten. 

Aan de gemeente Ouder-Amstel wordt een bijdrage gevraagd van € 12.003,76 vanuit 

de 18- gelden.  

 

 

 

 

Veilig Thuis

Onderwerp - Begroting VT 2018

Datum - 10-01-2017

Salaris (zie Bijlage 1: Onderbouwing personeel) 5.656.010€                    

Toelagen specifiek (o.a. onregelmatigheid) 483.978€                       

Inhuur extern personeel 135.000€                        

Personeel 6.274.988€                   

Materiële kosten 384.013€                       

Rente en afschrijvingen 115.327€                        

Overheadlasten 1.571.534€                     

TOTAAL UITGAVEN 8.345.862€                    

Bijdrage OJZ Jeugd 2.401.011€                    

Bijdrage OJZ Zorg 2.732.540€                    

Bijdrage regiogemeenten Amstelland Jeugd 18- (zie Bijlage 3: Bijdrage per regiogemeente) 169.466€                       

Bijdrage GGD (Gemeentelijk Aandeel) 2.949.641€                    

TOTAAL ONTVANGSTEN 8.252.658€                    

SALDO van baten en lasten (excl. mutaties reserves en voorzieningen) -93.204€                        

Onttrekking Voorziening frictiekosten overname personeel JBRA en Blijfgroep 93.204€                         

Mutaties in reserves en voorzieningen 93.204€                         

SALDO van baten en lasten (Incl. mutaties reserves en voorzieningen) -€                                

Begroting 2018Omschrijving

Bijdrage regiogemeenten Amstelland Jeugd 18-

Regiogemeenten

Inwoneraantallen 

1-1-2016 + 

berekeningstool 

Amstelland-regio Begroot 2018

Aalsmeer 31.299 28.014,75€    

Amstelveen 88.602 79.304,86€    

Diemen 26.840 24.023,64€    

Ouder-Amstel 13.411 12.003,76€    

Uithoorn 29.181 26.118,99€    

Totaal 189.333 169.466,00€  
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CSG 

Wat betreft de begroting van het Centrum Seksueel (CSG), deze wordt geheel 

gefinancierd vanuit Decentrale Uitkering Vrouwenopvang (DUVO), die vanuit het Rijk 

aan de centrumgemeenten wordt verstrekt ten behoeve van de regionale taken. Per 

2017 worden de regionale taken direct uit de DUVO gefinancierd. Daarom worden de 

Amstelland gemeenten niet op hun 18+ zorgbudget aangeslagen voor dekking van het 

Centrum Seksueel Geweld.    

 

 

Wat is het vervolg? 

Na behandeling in de gemeenteraden wordt de begroting toegezonden aan 

Gedeputeerde Staten van Noord/Holland. 

 

Bijlage 

- Begroting 2018 Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland en Centrum Seksueel 

Geweld 

 

 

 

Burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel, 

de secretaris, de burgemeester 

  

L.J. Heijlman M.T.J. Blankers-Kasbergen 
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De raad van de gemeente Ouder-Amstel, 

 

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 9 mei 2017, nummer 

2017/, 23 

 

 

BESLUIT : 
 

 

Geen zienswijze in te dienen tegen de begroting 2018 van Veilig Thuis Amsterdam-

Amstelland en het Centrum Seksueel Geweld (Gemeenschappelijke Regeling GGD 

Amsterdam-Amstelland) en daarmee in te stemmen met de begroting 2018. Voor 

Ouder-Amstel gaat het om een gemeentelijke bijdrage over 2018 van € 12.003,76. 

 

 

 

Ouder-Amstel, 15 juni 2017  

 

De raad voornoemd, 

 

de raadsgriffier, de voorzitter, 

  

A.A. Swets M.T.J. Blankers-Kasbergen 

 

 


