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Korte inhoud
1. Verlenging overeenkomst stichting slachtofferhulp
De huidige subsidieovereenkomst met de stichting slachtofferhulp Nederland loopt t/m 31 december
2020. Voor u ligt een nieuwe subsidieovereenkomst met ingangsdatum 01-01-2021 en heeft een
looptijd van twee jaar (zie bijlage 1).
Toelichting
In principe is elke gemeente afzonderlijk bevoegd tot besluitvorming over het aangaan van een
(nieuwe) subsidieovereenkomst en de financiering. Om meer gezamenlijke sturing te krijgen op het
werkplan van de Stichting Slachtofferhulp, is er in 2007 voor gekozen om de subsidieverstrekking
via de Veiligheidsregio te laten lopen. Omdat de Veiligheidsregio geen subsidie (publieksrechtelijke
rechtsfiguur) kan verlenen op basis van haar gemeenschappelijke regeling is er voor een
dienstverleningsovereenkomst gekozen, een privaatrechtelijke rechtsfiguur. Maar omdat de
accountant van de VRGZ dit een paar jaar later toch zag als subsidie, is door het algemeen bestuur
in 2011 besloten de gemeente Tiel te vragen dit geld bij de rest van de gemeenten te innen en het
geld door te betalen aan Stichting Slachtofferhulp.
2. Evaluatie inzet slachtofferhulp en borging in zorg- en veiligheidsketen
De vorige subsidieovereenkomst is aangegaan voor 3 jaar. We stellen voor de volgende
overeenkomst voor 2 jaar aan te gaan en de inzet van slachtofferhulp in samenhang met
financiering, taken, verantwoording en bestuurlijke besluitvorming in de zorg- en veiligheidsketen te
evalueren. Aanleiding is de terugkerende ambtelijke discussie in de afgelopen jaren over de nut en
noodzaak van (extra) inkoop van slachtofferhulp gekoppeld aan crisisbeheersing vanuit de VRGZ.
Daarbij wordt de vraag gesteld of hierop niet bezuinigd kan worden (bijv. op het in de lucht houden
van een piketdienst bij slachtofferhulp). Onderliggende vraag is wat wettelijk verplicht en wat
wenselijk is, in welke mate er gebruik gemaakt wordt van de voorziening en of dit opweegt tegen de
kosten ervan. Van belang is om voorafgaand aan besluitvorming over een evt. nieuwe
overeenkomst per 1 januari 2023 helderheid te hebben. Gezien de impact van de huidige Coronacrisis op prioriteitstelling binnen de veiligheidsregio en de gemeenten, welke naar verwachting ook
volgend jaar nog voortduurt, stellen we voor deze evaluatie eind 2021 / begin 2022 te agenderen.
3. Subsidieaanvraag voor 2021
U vindt in bijlage 2 de subsidieaanvraag voor 2021, inclusief de activiteiten en speerpunten van
stichting slachtofferhulp Nederland en de prognose van de inzet per gemeente in Gelderland-Zuid.
Met de gemeentelijke bijdrage wordt een deel van de kosten voor de hulp aan slachtoffers gedekt.
Dit betreft een deel van de kosten voor de 24/7 piketdienst voor gemeenten en de GGD bij
calamiteiten (zie bijlage 3 proces inzet slachtofferhulp) en een deel van de kosten voor de
dienstverlening aan individuele slachtoffers van misdrijven en verkeersongevallen.
De gemeentelijke bijdrage wordt per 1 januari 2021 verhoogd van € 0,26 in de afgelopen jaren naar
€ 0,298 per inwoner. De totale subsidieaanvraag voor 2021 bedraagt daarmee €166.169. Deze
verhoging is tweeledig:

:
-

-

In 2019 heeft slachtofferhulp de subsidiekosten per inwoner voor andere gemeenten in
Nederland verhoogd van € 0,26 naar € 0,29. De verhoging is gebaseerd op investeringen in
o.a. digitalisering, zelfhulpondersteuning, versterking van netwerk en andere methodes om
slachtoffers te bereiken gezien de daling van aangiftebereidheid (standaard verwijst politie
door). Daarnaast is dienstverlening van slachtofferhulp aangepast naar snellere, flexibelere
en intensievere inzet in aansluiting op ZSM. Ook de aansluiting op (steeds meer) inwoners
met een psychische kwetsbaarheid, taalachterstand of beperkte mogelijkheden die een
beroep doen op slachtofferhulp brengt extra kosten met zich mee. Deze verhoging is in
2019 niet doorgevoerd voor de gemeenten in Gelderland Zuid, gezien wij nog tot 1 januari
2021 een overeenkomst hadden met het oude subsidiebedrag per inwoner. In de nieuwe
subsidieovereenkomst past slachtofferhulp deze verhoging alsnog vanaf 1 januari 2021 toe.
Slachtofferhulp heeft in het verleden geen inflatiecorrectie toegepast. Om de
dienstverlening niet ten koste te laten gaan van een stijgend prijspeil, indexeert
slachtofferhulp vanaf nu het subsidiebedrag per inwoner op basis van de
consumentenprijsindex (CPI). Dit betekent voor 2021 een verhoging van de bijdrage per
inwoner met 2,6%. Bij de subsidieaanvraag voor 2022 zal stichting slachtofferhulp, indien
akkoord, ook een correctie o.b.v. de dan geldende CPI toepassen.

4. Verantwoording over 2019
U vindt in bijlage 4 de verantwoording van stichting slachtofferhulp Nederland over 2019 per
gemeente, het dienstenkader van de stichting en de financiële verantwoording.
Beslispunten
1. In te stemmen met verlengen van de subsidieovereenkomst tussen gemeente Tiel, namens de
gemeenten in Gelderland-Zuid, en stichting slachtofferhulp voor een periode van 2 jaar,
ingaande per 1 januari 2021
2. In te stemmen met het vanaf 1 januari 2021 toepassen van een jaarlijkse indexatie o.b.v. de
CPI
3. Uitgaande van een positieve besluitvorming Dhr. Beenakker, burgemeester Tiel, te mandateren
voor afsluiten van de nieuwe subsidieovereenkomst, namens de deelnemende gemeenten
4. Deze overeenkomst en de inzet van slachtofferhulp over 1 tot 1,5 jaar te laten evalueren
5. Kennis te nemen van de verhoging van de bijdrage naar € 0,298 per inwoner met ingang van 1
januari 2021 en deze mee te laten nemen in uw gemeentelijke begroting
6. Kennis te nemen van de verantwoording van stichting slachtofferhulp over 2019
Bijlagen
1. Subsidieovereenkomst stichting slachtofferhulp en samenwerkende gemeenten
Gelderland-Zuid concept 2021 – 2022
2. Aanvraag subsidie stichting slachtofferhulp aan VRGZ voor 2021
3. Dienstverlening en proces m.b.t. inzet stichting slachtofferhulp
4. Verantwoording stichting slachtofferhulp Gelderland-Zuid over 2019

