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Financieing Veiig thus

geachte leden van de raad,

Graag vragen we uw aandacht voor de gewijzigde financiering van Veilig Thuis vanaf
begrotingsjaar 2018. In de vergadering van het Algemeen Bestuur GGD Zuid-Limburg
d. 29 september j s besloten om voor de fnanciering van Velig Thuis een
uitzondering te maken op de algemene financieringsregel zoais die GGD in de
gemeenschappeijke regeling is gesteld
n 2018 en 2019 zalnanciering van Veilig Thuis plaatsvínden op basis van het cluster

gemeentefonds Wm
/ Jeugd. Om te komen tot een bijdrage per gemeente wordt de
totale gemeentelijke bijdrage, zoals bepaald in de vastgestelde begroting GGD 2018,
verdeeld op basis van een vast percentage van di budget

Op dit moment kennen de centrumgemeenten Maastricht
en Heerlen gezamenljk een
centrumbidrage van € 120.000 ter beschikking aan Veilig Thuis. Dit bedrag werdin
mindering gebracht op de bijdrage van de indivcduele gemeente.

De beide gemeenten hebbentjdens de vergadering van 29 september . kenbaar
gemaakt hiermee vanaf 2018
te wilen stoppen. Hoewe! ons hierover nog geen formeel
besluit bekend , adviseren wij u vanuit het voorzichtigheidsbeginse! om rekering te
'houden met

het wegvallen van deze bijdrage.

O verzoek van het Algemeen Bestuur GGD Zuid-Limburgis nagevraagd of Maastricht
n Heerlen verpliht zjn om een centrumbijdrage t bijven voldoen aan Veilig Thuis. Dt
is niet het geval. De Rijksmiddelen (Decentralisatie Uitkering Vrouwenopvang) zijn r
besteedbaar, mis ze besteed worden aan zaken die verband houden met huiselijk
geweldin de regio, aldus de seplembercirculare van het Rij. Binnen Zuid-Limburg zijn
hierover geen (adúitionele) andere afspraken gemaakt

dtadee

Voor de gemeente Eijsden-Margraten gaat dt om een verschiin bjdrage van € 3.889.(€136.418L. € 132.529,). D verschi zal meegenomen worden in de eerste
bestuursrapportage 2018
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende
e

te hebben geïnformeer.
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Met viendelke groet

Burgemeestfr en wethouders van Eijsden-Margraten,
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