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ONDERWERP    
Informatie Vaart in Veiligheid  
 
 
Geachte leden van de raad, 
 
Met bijgevoegde raadsbrief namens het Zeeuwse portefeuillehoudersoverleg jeugd wil het 
college uw raad informeren over de voortgang van de Zeeuwse proeftuin Vaart in Veiligheid. 
 
Toelichting 
Vaart in Veiligheid (ViV) is een proeftuin rond de jeugdbescherming in het kader van het 
landelijke Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming. Het gaat in de proeftuin om het 
realiseren van een effectievere klantroute waarbij lokale teams gemakkelijker de expertise 
van gecertificeerde instellingen (GI), Veilig Thuis en de Raad van de Kinderbescherming 
kunnen betrekken. Er zijn nu teveel loketten met eigen werkwijzen en/of wachttijden. Het 
Toekomstscenario beoogt een integratie van deze loketten in regionale Veiligheidsteams.  
 
De Zeeuwse proeftuin is gestart na een eerste pilotperiode in de gemeenten Borsele, 
Terneuzen en Vlissingen. Na deze fase werd gewerkt vanuit de gemeente Tholen als 
gastgemeente. Omdat enkele in de raadsbrief omschreven aandachtspunten steeds bleven 
terugkomen is op grond van een evaluatie najaar 2022 besloten – met steun van VWS - een 
hernieuwde doorstart te maken. Het verschil met de eerdere periodes wordt vooral dat de rol 
van het veiligheidsteam zodanig zal worden ingevuld dat de medewerkers van de betrokken 
moederorganisaties binnen hun wettelijke taken kunnen blijven. In de praktijk was gebleken 
dat deze medewerkers onvoldoende ruimte hadden ervaren om te kunnen experimenteren. 
 
Met u is het college doordrongen van het belang van een beter functionerende 
jeugdbescherming en zien we met grote belangstelling uit naar de opbrengsten van het 
traject Vaart in Veiligheid. 
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Wij vertrouwen erop u met deze Zeeuwse raadsbrief 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 
 




