
POSTBUS 3000, 4380 GV VLISSINGEN  TELEFOON 0118-487000  EMAIL GEMEENTE@VLISSINGEN.NL 
FAX 0118-410218  IBAN: NL36BNGH0285008889  BIC: BNGHNL2G 

 
 
 
 
 
Gemeenteraad Vlissingen 
Postbus 3000 
4380 GV  Vlissingen 
 
 
 
 
 
UW BRIEF VAN UW KENMERK ONS KENMERK DATUM 
  2097695 / 2174542 8 december 2022 
BEHANDELD DOOR BEZOEKADRES TELEFOON BIJLAGEN 
DD Dekkers Paul Krugerstraat 1 +31118487155 1 
    
ONDERWERP    
Samenwerkingsafspraken Veilig Thuis - Lokale Teams 
 
 
Geachte raad, 
 
Wij willen u hierbij informeren over de geactualiseerde bestuurlijke samenwerkingsafspraken 
met Veilig Thuis Zeeland en de lokale teams van de Zeeuwse gemeenten. 
 
Veilig Thuis Zeeland is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en 
kindermishandeling. In 2016 zijn er al samenwerkingsafspraken vastgesteld tussen GGD 
Veilig Thuis Zeeland en de lokale teams van de 13 Zeeuwse gemeenten. 
Het uitgangspunt van de samenwerkingsafspraken was dat het geen eindproduct, maar een 
startpunt voor betere samenwerking was. 
 
Inmiddels zijn de bestuurlijke samenwerkingsafspraken geëvalueerd. Landelijk is sinds 1 
januari 2019 de aangescherpte Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in 
werking getreden. Ook is er landelijk een nieuw handelingsprotocol voor Veilig Thuis van 
kracht geworden. De Zeeuwse gemeenten hebben eind 2019 ook de nieuwe visie ‘Voor een 
toekomst zonder geweld’ vastgesteld. 
 
Dit alles heeft geleid tot deze geactualiseerde bestuurlijke samenwerkingsafspraken Veilig 
Thuis Zeeland – lokale teams Zeeuwse gemeenten. De nieuwe samenwerkingsafspraken 
bevatten onder andere escalatieafspraken en een geactualiseerd overdrachtsprotocol. De 
relevante punten uit het onlangs vastgestelde kwaliteitskader ‘Werken voor veiligheid voor 
lokale teams’ van de VNG zijn ook meegenomen in de actualisatie van de afspraken. 
 
De geactualiseerde samenwerkingsafspraken doen recht aan de huidige praktijk, 
tegelijkertijd blijft het zorg- en veiligheidsdomein zowel landelijk, regionaal als lokaal in 
ontwikkeling en is voor een goede samenwerking meer nodig dan alleen het vaststellen van 
afspraken. Belangrijk is om zowel op casusniveau als op organisatieniveau met elkaar in 
gesprek te blijven om de samenwerking te verbeteren op het punt van de aanpak van 
huishoudens waarbij sprake is van geweld in afhankelijkheidssituaties. In de regionale 
ambtelijke kerngroep Huiselijk Geweld en Kindermishandeling wordt dit gevolgd en waar 
nodig voorstellen gedaan voor het aanpassen van deze samenwerkingsafspraken. In deze 
kerngroep zitten vertegenwoordigers van Veilig Thuis, het CZW-bureau en gemeenten. Per 
subregio is één gemeente ambtelijk vertegenwoordigd. 
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Volledigheidshalve treft u bijgaand de vastgestelde samenwerkingsafspraken. 
 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd 
 
Hoogachtend, 
 
burgemeester en wethouders van Vlissingen, 
de secretaris,              de burgemeester, 

 
drs. R.D.A. Wiskerke   drs. A.R.B. van den Tillaar 
 




