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In de commissie Algemene Zaken van 18 mei j.l. is er een verzoek gekomen voor het aanleveren van 
cijfers van Veilig Thuis. Het betrof een verzoek van Mw. de Groot naar aanleiding van de 
raadsinformatie over het inspectierapport van Veilig Thuis.  
 
De vraag was inzicht te geven in de kwantiteit van Veilig Thuis (het aantal casussen wat Veilig Thuis 
oppakt). Dit verzoek is weggelegd bij Veilig Thuis, zij hebben de cijfers van kwartaal 1 van 2017 (Q1) 
aangeleverd. De cijfers van de gemeente Goirle zijn afgezet tegen de regio.  
 
Er wordt onderscheidt gemaakt tussen een advies en een melding.  
Een burger of professional kan advies vragen bij situaties waar ze zich zorgen maken. De aanvragen 
hoef niet zeker te weten dat het om kindermishandeling gaat. Veilig thuis denkt mee en adviseren 
over de vervolg stappen die de adviesvragen kan zetten. Bij een adviesvraag wil Veilig Thuis graag de 
naam en functie weten van de beller, maar de naam van het kind en het gezin waarover het gaat 
hoef niet bekend te worden gemaakt. 
 
Bij een melding van vermoedens van kindermishandeling of huiselijk geweld waar kinderen bij 
betrokken zijn, start Veilig Thuis een onderzoek op naar de vermoedelijke mishandelingssituatie. 
Daarbij worden gegevens over het kind en het gezin verzameld die duidelijk moeten maken of er 
sprake is van mishandeling en de problemen die spelen. Als de vermoedens van kindermishandeling 
door het onderzoek bevestigd worden, dan wordt alles in het werk gesteld om passende 
hulpverlening voor de betrokkenen op gang te brengen. Als dit niet lukt, dan schakelt Veilig Thuis de 
Raad voor de Kinderbescherming in om zo, met een rechterlijk bevel, de betrokkenen te dwingen om 
hulp te accepteren 
 
 We zien in zijn algemeenheid dat het aantal meldingen en adviezen toenemen in de hele regio, zo 
ook in de gemeente Goirle.  
 
Aantal adviezen en meldingen       

soort casus 
Gemeente 
Goirle Q1 2017 Regio Q1 2017 

% t.o.z 
van regio 
2017 

Advies 18 685 2,6% 
Melding 43 1161 3,7% 
Eindotaal 61 1846 3,3% 

 


