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In 2014 heeft de Toezichtsraad (TZR) van het Zorg- en
Veiligheidshuis Midden-Brabant (ZVHMB) opdracht
gegeven voor een doorontwikkeling van het Zorg- en
Veiligheidshuis. Op basis van deze opdracht is in het
najaar van 2014 een advies uitgebracht met
aanbevelingen. Dit advies en de aanbevelingen zijn door
de TZR onderschreven, waarna de gemeente Tilburg is
verzocht om deze doorontwikkeling verder uit te werken,
zodanig dat er een hernieuwde en gedragen visie op het
ZVHMB komt te liggen. Een van de uitgangspunten van
het advies is om, in lijn met het landelijk kader
Veiligheidshuizen, meer te focussen en het nieuwe ZVHMB
te richten op alleen dié casussen die complexe casuïstiek
betreffen én keten overstijgend zijn ( zowel zorg – als
strafketen of een combi van drang en dwang). Een tweede
belangrijk advies is om de governance te herzien.
Voorgesteld wordt om de gemeente Tilburg aan te wijzen
als gastheergemeente op basis van een privaatrechtelijke
dienstverleningsovereenkomst ( DVO). In dit voorstel
wordt ook de nieuwe visie op het ZVHMB, de daarbij
behorende inrichtingsprincipes en de (financiële)
consequenties aan uw college ter goedkeuring voorgelegd.
Om deel te kunnen nemen aan het ZVHMB nieuwe stijl
wordt aan de gemeente Waalwijk een structurele financiële
bijdrage gevraagd voor de volgende taken:
1.kennisknooppunt, advies en routering ad. € 16.805 2.
Aanpak complexe casuïstiek ad. € 10.200, 3. Faciliteren
samenwerking / kantoor - verzamelbureau ad. € 3000 en
4. Administratieve ondersteuning MASS ad. € 3.500.
Voor 2017 betekent dat een structurele financiële bijdrage
van € 33.505. In de begroting 2017 is reeds een
structureel bedrag opgenomen voor het ZVHMB van €
30.410. Het restant benodigd bedrag ad. € 3.095 dient

Het college besluit,
1.
De visie op het ZVHMB te onderschrijven en
daarmee de 3 kerntaken vast te stellen. Dit zijn :
aanpak complexe casuïstiek, knooppunt van kennis,
advies, routering , opschaling en de organisatie van
het bedrijfsverzamelgebouw.
2.
Het ZVHMB onder te brengen bij de gemeente
Tilburg via een gastheerschap op basis van een
privaatrechtelijke dienstverleningsovereenkomst (
DVO). Deze DVO wordt gesloten tussen de gemeente
Tilburg en de 8 regiogemeenten. De concept – DVO
dient, alvorens ondertekend te worden, in concept
vorm ter beoordeling te worden toegezonden zodat
eventuele wijzigingen nog meegenomen kunnen
worden.
3.
Instemmen met de gevraagde structurele
financiële bijdrage vanaf 2017 voor de gemeente
Waalwijk ad. € 33.505. In de gemeentebegroting is
reeds een structureel bedrag opgenomen ad. €
30.410. Het tekort ad. € 3.095 mee te nemen in het
Voorjaarsbericht 2017 en in 2018 structureel mee te
nemen in de gemeentebegroting.
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meegenomen te worden in het Voorjaarsbericht 2017 en
vanaf 2018 structureel opgenomen te worden in de
gemeentebegroting.

