
 

 

 

 

  

 
 

 

 

 
 
 
 
Fractie D66 
V. Veldhorst   Uw brief van 26 april 2017 

        
             Uw kenmerk       
   
 Ons kenmerk       
 

Behandeld door A. de Jong 
 

 Telefoon 14 0522 Bijlage(n)       Datum 7 mei 2017 
 
 Onderwerp       

 
 
Geachte heer Veldhorst, 
 
Hierbij zenden wij u het antwoord op de door u gestelde vragen op grond van 
artikel 32 reglement van orde van de gemeenteraad. 

 
 
 
Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van Meppel, 
de secretaris,             de burgemeester, 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Beantwoording ingediende vragen op grond van artikel 32 van het reglement van 
orde van de gemeenteraad 
 

Vraagsteller: Vincent Veldhorst, Fractie D66 

Brief van:     7 mei 2017 

Onderwerp:  Art. 32 vragen (crisis) hulp jeugd 
 

Vra(a)g(en) 
 

Antwoord(en) 

 

1. Kan het college aangeven hoe 

de samenwerking tussen het 

gemeentelijk team ' Veilig 

opgroeien'  en de andere partners 

verloopt?  
  
  
 
 
 
 
 

2. Kan het college aangeven 

hoeveel meldingen er vanuit 

hulpverleners/instanties/burgers 

over veiligheid zijn geweest in 

2016/2017? 
 
 
  
 
 

 

3. Kan het college aangeven hoe 

de coördinatie van die meldingen 

is verlopen?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1. Het gemeentelijke team ‘Veilig opgroeien’ 

werkt veel samen met andere expertises binnen en 

buiten de gemeente. Hierin hebben we elkaar 

moeten leren kennen en weten te vinden. Dit gaat 

steeds beter. Er zijn samenwerkingsprotocollen 

opgesteld om de samenwerking makkelijker te 

maken. Door regelmatig bijeenkomsten te 

organiseren met de diverse partners, leren wij 

elkaar steeds beter kennen en sneller te vinden.  

 

2. De gegevens over het aantal meldingen en 

Veilig Opgroeitrajecten wordt vermeld in de 

jaarrekening en de Berap. Ook zijn er gegevens 

beschikbaar in de monitor sociaal domein. Op 1 

januari 2016 waren er 56 trajecten Veilig 

Opgroeien. 

Tussen 1 januari en 1 oktober zijn er 26 nieuwe 

veilig opgroeien trajecten gestart.  Er zijn 15 

trajecten afgesloten.  

 

3. Dit is afhankelijk van het soort melding, is het 

een open, transparante melding dan pakt een 

consulent van het team ‘Veilig opgroeien’ de 

melding op en gaat op huisbezoek om de krachten 

en zorgen van het gezin te inventariseren. 

Afhankelijk van de ernst van de zorgen wordt er 

al dan niet een ‘Veilig opgroeien traject’ gestart.   

Zijn de zorgen niet zo groot dat dit nodig is, dan 

wordt er advies gegeven aan het voorliggend veld 

(vaak de melder) en pakt diegene de hulpverlening 

zelf verder op. Als er sprake is van een ernstig 

onveilige opvoed/ opgroeisituatie waarbij ouders 

niet in staat zijn dit zelfstandig te veranderen, dan 

blijft een consulent met expertise ‘veilig 

opgroeien’ betrokken.  



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

4. Wat is de afhandelingstijd van 

meldingen en is die afhandeling 

voldoende snel?  

 
  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Welke omvang heeft de 

bezetting van het team ' Veilig 

opgroeien'  en is die bezetting 

volgens het college voldoende?  

 
 
 

 
 

6. Hoe verloopt de algehele 

samenwerking tussen partijen in 

crisissituaties? M.a.w., kan het 

college aangeven hoe de 

samenwerking tussen het team 

' Veilig opgroeien' , de Raad voor 

de Jeugdbescherming en Veilig 

Thuis Drenthe wordt vormgegeven 

in dergelijke situaties? Zou het 

college ook aan kunnen geven 

waar voor haar het onderscheid 

tussen die instanties ligt?  
  
  
 
 
 
 

Als de melding niet open en transparant is,  dan 

kan de gemeente deze melding niet aannemen. De 

melder wordt dan doorverwezen naar Veilig 

Thuis Drenthe. Zij doen dan het eerste 

onderzoek. Afhankelijk van de bevindingen 

gedurende dat onderzoek kan het zijn, dat het 

gezin overgedragen wordt naar een medewerker 

van de gemeente. 

 

4. Door een grotere toestroom van trajecten dan 

vooraf ingeschat is,  zijn niet alle meldingen acuut 

opgepakt. Er wordt samen met de 

gedragswetenschapper een afweging gemaakt of 

de veiligheid in het geding is, voordat besloten 

wordt een melding een melding niet direct op te 

pakken.. 

  

De daadwerkelijke afhandeling van een melding 

kan een lange periode in beslag nemen. Een 

traject kan gemakkelijk een jaar of langer duren.  

 

 

5. Het team ‘veilig opgroeien’ telt 3,67 Fte, de 

consulenten houden zich bezig met de 

indicatiestelling van jeugdhulp en de veiligheid 

binnen gezinnen. Deze bezetting is afgestemd op 

het werkaanbod. Wel staat er landelijk een grote 

druk op de beschikbare consulenten en is de 

bezetting momenteel niet compleet.  

 

6. De gemeente Meppel doet de triage van 

zorgmeldingen gezamenlijk met veilig thuis 

Drenthe. Hierdoor wordt er al veel overlegd en 

ontstaat er meer inzicht in elkaars werkwijze en 

worden de lijnen korter. Verder is er veel contact 

met het advies team van de Raad van 

Kinderbescherming, dit contact wordt als zeer 

positief ervaren. Wij werken nog aan het opzetten 

van beschermingstafels, daarbij sluit de raad 

daadwerkelijk aan bij een gesprek met het gezin. 

De eerste ervaringen hiermee zijn ook zeer 

positief.  

  

De Raad van kinderbescherming doet onderzoek 

naar de veiligheid van het kind en brengt hierover 

een advies uit naar de kinderrechter. Zij kunnen 

onderzoek doen vanuit een civiel en strafrecht. 

Zowel veilig thuis drenthe als de gemeente kan 



 

 

 
 
 

 
 

 

7. Zou het college aan kunnen 

geven hoe ze kortere lijnen tussen 

deze instanties en hulpverleners op 

de vloer probeert te verkrijgen? 

Graag zouden wij ook specifiek 

een toelichting ontvangen op hoe 

bereikbaarheid van het 

gemeentelijk team is geborgd.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

8. Heeft het college voldoende in 

beeld of hulpverleners kennis 

hebben wat er van hen wordt 

verwacht en waar ze terecht 

kunnen met meldingen?  

 
 
  
9. Worden (crisis)situaties en de 

afhandeling daarvan tussen partijen 

geëvalueerd (en op welke manier)?  
  
  
 
 
 

10. Zijn er situaties bekend waarin 

hulp minder acuut kon worden 

geboden dan wenselijk was?  
 
 
  
  
11. Zo ja, kan dit consequenties 

hebben gehad voor de 

veiligheidssituatie?  
 

een verzoek tot onderzoek doen, als sprake is van 

stagnatie in de hulpverlening of een (acute) 

onveilige opgroeisituatie. 

 

7. Door regelmatig contact te hebben (bijv. 

bijeenkomsten), gezamenlijke casuïstiek te 

bespreken en eventueel samen op te oppakken, 

worden de lijnen steeds korter. 

  

De bereikbaarheid van het gemeentelijke team is 

als volgt geborgd: 

Overdag kan er in het geval van een spoed situatie 

contact gezocht worden met de crisisdienst. Deze 

wordt ingevuld door medewerkers van Westerveld 

en Meppel.  

Buiten kantooruren is er door de Drentse 

gemeenten een aanbod ingekocht bij “spoed 4 

jeugd” zij kunnen indien nodig op huisbezoek 

gaan of telefonisch een inschatting doen wat er 

moet gebeuren. 

 

8. Alle medewerkers voldoen aan de norm 

verantwoorde werktoedeling, zoals die binnen de 

jeugdwet is vast gelegd. Dit betekent onder 

andere dat zij allemaal SKJ geregistreerd zijn.  De 

hulpverleners weten waar ze terecht kunnen met 

meldingen.  

 

9. Van elke (crisis) situatie leer je. Als de situatie 

daar aanleiding toe geeft wordt deze zeker ook 

met de externe partijen geëvalueerd. Deze 

evaluatie vindt face to face plaats en 

samenwerkingsafspraken worden indien nodig 

verder aangescherpt.  

 

10. Voor ouders/ verzorgers is wachten altijd 

vervelend. Op basis van een risicotaxatie kan het 

zijn dat hulp minder snel geboden wordt, dan de 

wens van ouders/ verzorger, dit heeft echter nog 

niet geleid tot ongewenste acute situaties.  

 

Meppel,  
Burgemeester en wethouders. 



 

 

 


