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GEMEENTE

W E E R T

Leden van de gemeenteraad
Postbus 950
WEERT

Weert, 5 december 2014

: Stand van zaken vorming
(AMHK)

Onderwerp

'Veilig Thuis Noord- en Midden-Limburg'

Geachte leden van de gemeenteraad,

Met deze brief informeren we u over de stand van zaken met betrekking tot de vorming
(AMHK, maar hierna
van het Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling
Midden-Limburg.
te noemen `Veilig Thuis') voor de regio Noord- en

1. Inleiding
Met de komst van de nieuwe Wmo en de Jeugdwet dragen de gemeenten vanaf 1 januari
voor volwassenen en kinderen die te maken hebben met
2015 de verantwoordelijkheid
geweld of mishandeling in de huiselijke kring. Vanwege de sterke verwevenheid tussen
kindermishandeling
en huiselijk geweld moeten gemeenten op die datum een meldpunt
`Veilig Thuis' hebben georganiseerd. Tot nu toe werden huiselijk geweld en
gescheiden aangepakt vanuit het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG)
kindermishandeling
(AMK) door
en het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling
door de Mutsaersstichting
Bureau Jeugdzorg.

kader
2. Wettelijk
De wettelijke taken en bevoegdheden van `Veilig Thuis' zijn opgenomen in een wijziging
(Wmo). Voor de aansluiting op de jeugdketen
van de Wet maatschappelijke ondersteuning
is in de Jeugdwet opgenomen dat gemeenten bij het inrichten van `Veilig Thuis' aandacht
moeten hebben voor de samenhang met de jeugdketen. De volgende taken moeten
minimaal door `Veilig Thuis' worden uitgevoerd:
o

o
ø

~
o

~

3.

een herkenbaar en toegankelijk meldpunt zijn voor gevallen of vermoedens van
huiselijk geweld en kindermishandeling;
het geven van advies en informatie aan melders en burgers;
na melding: het doen van onderzoek om te bepalen of er sprake is van
kindermishandeling
of huiselijk geweld;
inschakelen van passende hulpverlening;
het indien noodzakelijk
het zo nodig in kennis stellen van de politie of de Raad voor de
Wanneer een verzoek tot onderzoek bij de Raad voor de
Kinderbescherming.
en
wordt ingediend, wordt het college van burgemeester
Kinderbescherming
gesteld;
kennis
in
daarvan
wethouders
aan de melder van datgene wat met de melding is gebeurd.
het terugrapporteren
-

-

Beleid

2015
Op 11 september jl. heeft u het beleidsplan `Wet maatschappelijke ondersteuning
is
plan
dit
In
vastgesteld.
2015-2016'
de
start
Klaar
voor
West
Midden-Limburg
regio
-
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De kwartiermaker zal bij beide opdrachten gebruik maken van de `quickscan', inclusief
van het VNG en de ambtelijke ondersteuning
advies van het ondersteuningsprogramma
vanuit de regionale werkgroep.

erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Wij vertrouwen

Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contac t me tSamir Azerki , beleidsmedewerker
(0495) 57 5955.
Wmo & Integrale Veiligheid. U kunt hem bereiken op telefoonnummer

Met vriendelijke
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