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ONDERWERP 

Raadsinformatiebrief Vaart in Veiligheid 

Geachte leden van de raad, 

Met de invoering van de Jeugdwet in 2015 en de decentralisatie van taken naar gemeenten 
is het jeugdstelsel er niet eenvoudiger op geworden. Vooral in de veiligheidsketen jeugd zijn 
de werkprocessen complex georganiseerd. Simpel gesteld betreft dit het samenspel tussen 
lokale gemeentelijke toegangen, gecertificeerde instellingen voor de uitvoering van 
jeugdbescherming en jeugdreclassering (GI’s), de Raad van de Kinderbescherming (RvdK) 
voor onafhankelijk onderzoek en advies en Veilig Thuis (VT), verantwoordelijk voor de 
aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling. Omdat elke organisatie in het stelsel een 
eigen (wettelijke) positie inneemt, wordt de afstemming en samenwerking sterk bepaald door 
geprotocolleerde (eigen) procedures, waarin allerlei zaken worden ‘overgedaan’. Het 
resultaat hiervan is dat gezinnen en kinderen in de knel, alsook betrokken professionals, 
hiervan hinder ondervinden en adequate oplossingen vaak in de weg staan. Bovendien kost 
de financiële inefficiency van alle loketten de samenleving veel geld dat niet naar de 
uitvoerende zorg gaat. 

Met het project Vaart In Veiligheid beogen gemeenten een nieuwe werkwijze te ontwikkelen 
waarbij alle gespecialiseerde instituties dichter aansluiten op de gemeentelijke 
toegangsorganisaties teneinde vroegtijdig een efficiënt werkproces naar gezinnen en 
kinderen in te zetten. Gestreefd wordt naar een ‘klantproces’ waarbij op den duur 1 vaste 
professional voortdurend bij het zelfde gezin betrokken blijft. Om deze nieuwe werkwijze ui 
te werken zal in samenwerking tussen alle partijen in de periode juli van dit jaar tot maart 
2021 worden geëxperimenteerd in 3 pilotgemeenten in Zeeland. 

Aan de gemeente Vlissingen is gevraagd deel te nemen als pilotgemeente voor Vaart in 
Veiligheid. Het college heeft besloten dat deelname aan de pilot goed past in de Vlissingse 
koers in het sociaal domein steeds efficiënter te opereren en ziet hierin een goede kans in 
het zelf mede kunnen vorm geven aan de gewenste nieuwe werkwijze voor complexe 
veiligheidscasuïstiek. De gemoeide kosten rond onze inzet worden gedekt uit een Zeeuws 
budget, waaraan ook het ministerie van Veiligheid en Justitie een bijdrage levert. 
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Met deze raadsinformatiebrief wil het college u informeren over deze ontwikkeling. Bij 
beëindiging van de pilotperiode zal uw raad worden geïnformeerd over de resultaten. 

Hoogachtend, 

burgemeester en wethouders van Vlissingen, 
de secretaris, de burgemeester, 

mr. drs. ing. M. van Vliet drs. A.R.B. van den Tillaar 
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