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VERZONDEN 3
Assen, 29 november 20

provincieþrenthe

Aan:

de heer H.J. Pragt

(i.a.a. de overige Statenleden)

I
1 I

il0v. 2010

Ons kenmerk 481 5.21201 800231 0

Behandeld door de heer W.P.C. Voerman (0592) 36 56 59

Onderwerp: Beantwoording schriftelijke vragen ex artikel4l Reglement van orde over
expertisecentrum huisel ijk geweld

Geachte heer Pragt,

ln uw brief van I oktober 2018 stelde u een aantal vragen over het expertisecentrum
huiselijk geweld. Deze vragen beantwoorden wij als volgt.

Vraaq 1

ls het functioneren van VTD tot nu toe aan de orde gekomen in het zorgoverleg? Zo
ja, wat heeft de discussie opgeleverd? Zo nee, bent u bereid dit onden¡rerp op de
agenda te zetten?

Antwoord 1

Het functioneren van Veilig Thuis Drenthe (VTD) is nref aan de orde gekomen
in ons overleg van de zorgtafel Drenthe. Het zorgtafeloverleg spitst zich vooral
toe op een toekomsfbesfendþe ziekenhuiszorg. De partners die aan tafel
zitten zijn niet allen aan zet voor een gesprek over de brede jeugdzorg.
Hoewel de provincie Drenthe per 2015 geen taak meer heeft in de jeugdzorg
zullen wij het punt in het Vereniging van Drents Gemeenten(VDG)-overleg
Gezondheid en welzijn ter sprake brengen. Mocht vanuit bijvoorbeeld onze rol
als toezichthouder gemeentefinanciën aanleiding zijn om met gemeenten
hierover in gesprek te gaan, dan zullen wij dat zeker doen.



Yraag2
ls er zicht op het functioneren van het sociaal domein in de provincie sinds de decen-
tralisaties van 2015 en in hoeverre worden kennis en kunde gedeeld tussen de ge-
meenten?

Antwoord 2
Zoals u al aangeeft rs hef sociaaldomein een gemeentelijke taak. Gemeenten
overleggen structureel over het sociaal domein in VDG verband en kennis en
kunde worden gedeeld. VTD is ondergebracht bij de GGD Drenthe en ook
daar zijn de gemeenten samen verantwoordelijk en hebben zitting in het
Bestuur.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, secretaris voorzitter
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Assen, 8 oktober 2018 
 
Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Drenthe 
Mevrouw J. Klijnsma 
Postbus 122 
9400 AC Assen 
  
Onderwerp: Schriftelijke vragen ex. artikel 41 RvO inzake expertisecentrum huiselijk 
geweld 
 
Geachte voorzitter, 
 
Op zaterdag 6 oktober jl. verscheen een artikel1 in Dagblad van het Noorden over Veilig 
Thuis Drenthe (VTD) waarin (oud-)medewerkers hun zorgen uiten over het functioneren van 
deze organisatie. De Drentse gemeenten hebben volgend jaar €4,4 miljoen begroot voor 
VTD. Ondanks dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor de GGD Drenthe, waar VTD deel 
van uitmaakt, heeft het functioneren van VTD gevolgen voor heel Drenthe. Provinciale 
Staten hebben op 13 december 2017 een motie aangenomen waarin Gedeputeerde Staten 
(GS) verzocht worden een zorgtafel te organiseren met betrokken partijen. 
 Op basis van bovenstaande informatie heeft de fractie van D66 de volgende vragen 
aan het college van GS:   
 
1. Is het functioneren van VTD tot nu toe aan de orde gekomen bij het zorgoverleg? Zo ja, 
wat heeft de discussie opgeleverd? Zo nee, bent u bereid dit onderwerp op de agenda te 
zetten? 
2. Is er zicht op het functioneren van het sociaal domein in de provincie sinds de 
decentralisaties van 2015 en in hoeverre worden kennis en kunde gedeeld tussen de 
gemeenten? 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Namens de fractie van D66, 
 
Henk Pragt 
 
 

                                                           
1 https://www.dvhn.nl/drenthe/Oud-medewerkers-uiten-zorg-kwaliteit-Veilig-Thuis-Drenthe-
23627188.html 


