Voorzitter,
De ontstane situatie bij Veilig Thuis is voor ons een groot punt van zorg.
En wel op de eerste plaats voor de kinderen,gezinnen en volwassenen
die verstoken zijn gebleven van de juiste hulp op het juiste moment.
Cijfers blijken niet te kloppen voor wat betreft de wachtlijsten.
Daar was een klokkenluider voor nodig om dat onder de aandacht te
brengen.
De inspectie houdt verscherpt toezicht.
Dat brengt mij, voorzitter, op drie belangrijke vragen:
1. Hoe kan het dat dit niet is doorgedrongen tot het DB en het AB.
2. Hoe kan het dat men geen zicht had op de situatie?
3. Waarom is er niet eerder ingegrepen?
Dit zijn kernvragen voor Akkoord’94 waar we antwoord op willen.
Daarnaast speelt ook de volgende vraag:
Wie is verantwoordelijk voor het controleren van de cijfers: wat staat
daarover in de statuten:
Het DB is verantwoordelijk voor de zorg op de controle op het geldelijke
beheer en de boekhouding. Is aan de directeur mandaat verleend op dit
vlak? In het mandaatbesluit van juli 2013 staat dat dat het geval is.
Inhoudelijk en financieel is het zo geregeld dat de DPG(directeur
publieke gezondheid) verantwoording aflegt aan het DB.
Zij is inmiddels vervangen door een interim-manager voor wat betreft
Veilig Thuis. Die gaat twee-wekelijks rapporteren.
Ik vind dat de raad inzicht moet krijgen in die rapportages en ook moet
kunnen zien wat dat specifiek per gemeente betekent:hoeveel
aanmeldingen, hoeveel mensen op de wachtlijst, verdere doorgeleiding.
Over de financiële gevolgen gaan we het op 16 en 23 juni hebben.
Ik heb een motie voorbereid waarin Akkoord’94 vraagt om in beeld te
brengen hoe de systemen in de toekomst voor verbetering moeten gaan
zorgen.
De resultaten daarvan moeten aan de deelnemende raden kenbaar
worden gemaakt.
Maar voorzitter,
Wat kunnen we hiervan als raad leren?
Zijn we zelf in de bijeenkomst met mw. Pieters in december voldoende
kritisch geweest. Hebben we genoeg doorgevraagd?

Belangrijke vragen,voorzitter.
Want dit kan ook bij andere gemeenschappelijke regelingen gebeuren.
Als wij als raad in de positie komen of zijn dat we achteraf,dus reactief
moeten handelen,zijn we altijd een stap te laat.
Hoe en wanneer willen wij de informatie krijgen om in staat te zijn onze
kaderstellende en controlerende taak te vervullen. Want daartoe zijn wij
ook op aarde.
Dat lijkt me een goed idee voor een raadsavond:presidium.
MOTIE
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Onderwerp: verscherpt toezicht Veilig Thuis Gelderland Zuid

De raad van de gemeente Druten in vergadering bijeen op 2 juni 2016
Gehoord de beraadslaging, overwegende dat:
-

-

-

De Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie voor de Gezondheidszorg GGD
Gelderland-Zuid,onderdeel Veilig Thuis,met ingang van 22 april voor een
periode van 6 maanden onder verscherpt toezicht hebben gesteld;
De inspecties stellen dat kinderen en kwetsbare volwassenen forse risico’s
lopen;
In de brief van 27 april ,ondertekend door de voorzitter van het Dagelijks
Bestuur en de Directeur Publieke Gezondheid een reactie wordt gegeven over
het verscherpt toezicht;
In deze reactie niet wordt ingegaan op de vraag of het bestuurs-,managementen kwaliteitssysteem van de GGD Gelderland Zuid voldoende adequaat is
geweest in de kwestie die heeft geleid tot een onder verscherpt toezicht
stellen;

Vraagt de vertegenwoordiger van de gemeente Druten in het Algemeen Bestuur GGD
GelderlandZuid in de eerstvolgende bijeenkomst van het Algemeen bestuur te eisen
dat ten behoeve van VeiligThuis
-

-

In beeld wordt gebracht hoe adequaatheid van het bestuurs- ,management-en
kwaliteitssysteem voor de toekomst is vormgegeven,waardoor het naar
behoren functioneert
de aanbevelingen tot verbetering van genoemde systemen die uit
bovenstaande naar voren komen, worden neergelegd in een rapport dat aan

de deelnemende raden van de gemeenschappelijke regeling waaronder Veilig
Thuis Gelderland Zuid valt, beschikbaar wordt gesteld;

En gaat over tot de orde van de dag
Namens de fractie van Akkoord’94,
D.C.M. Uitdehaag-Meesters

H.A. Linthorst

Aldus besloten in de openbare vergadering van 2 juni 2016
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