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Onderwerp

Dit voorstel gaat over de regiovisie VERBINDEN EN VERSTERKEN in de aanpak van huiselijk geweld
en kindermishandeling.
Voorgesteld besluit:

De raad van de gemeente Bloemendaal;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 oktober 2020

besluit:

De regiovisie VERBINDEN EN VERSTERKEN in de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling
vast te stellen.

De raad voornoemd, d.d
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Voorgesteld besluit

De regiovisie VERBINDEN EN VERSTERKEN in de aanpak van huiselijk geweld en
kindermishandeling vast te stellen.
Aanleiding en beoogd effect

Geweld hoort nergens thuis, zeker niet in je eigen huis, waar je veilig moet zijn en je je veilig moet
voelen om jezelf te kunnen zijn, te groeien en je te ontwikkelen. Veel mensen hebben thuis niet
zo'n veilige omgeving. De schade die dit veroorzaakt is groot. Daar mag niemand van wegkijken.
De opgave is huiselijk geweld en kindermishandeling terug te dringen, de schade te beperken en zo
de cirkel van geweld, de overdracht van generatie op generatie, te doorbreken.
Geweld Hoort Nergens Thuis (GHNT) is een landelijk programma dat de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten (VNG) samen met de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
(VWS) en voor Rechtsbescherming (Justitie en Veiligheid) vorm geeft aan de duurzame aanpak van
huiselijk geweld en kindermishandeling.
Vanuit de WMO 2105 en de Jeugdwet vervullen gemeenten een centrale rol in de aanpak van
huiselijk geweld en kindermishandeling. Een effectieve aanpak vergt samenwerking tussen
gemeenten en netwerkpartners (hulpverlening, onderwijs, politie, justitie, maatschappelijke
organisaties). Binnen de Veilig Thuis-regio Kennemerland is de afgelopen maanden, onder leiding
van de regioleider GHNT, door de gemeenten Beverwijk, Bloemendaal, Heemskerk, Haarlem,
Haarlemmermeer, Velsen en Zandvoort en ruim 50 betrokken organisaties gewerkt aan een
gezamenlijk regiovisie. De regiovisie 'VERBINDEN EN VERSTERKEN in de aanpak van huiselijk
geweld en kindermishandeling" ligt ter besluitvorming voor en vervangt het voorgaande
beleidskader.
Beoogd effect
Door het omarmen en uitdragen van de gezamenlijke visie voor het duurzaam stoppen van
huiselijk geweld en kindermishandeling wordt beoogd een veiliger thuis voor inwoners van jong tot
oud in de acht gemeenten in Kennemerland te creëren. Geweld wordt eerder herkend en gestopt,
de kans op herhaling wordt verkleind. En er komt ruimte voor herstel van de gevolgen van het
geweld. Na vaststelling van de regiovisie door de acht gemeenteraden wordt onder leiding van de
regioprojectleider een actieprogramma langs 11 actielijnen uitgewerkt voor de komende járen.
Politieke keuzeruimte

De politieke keuzeruimte is beperkt. De gemeenten in Kennemerland en de ketenpartners in de
zorg en veiligheid hebben gezamenlijk de regiovisie opgesteld waarin ze aangeven op welke wijze
ze het onderwerp huiselijk geweld en kindermishandeling willen aanpakken. De gemeenteraden
van de hiervoor genoemde regiogemeenten worden gevraagd de voorliggende gezamenlijke
regiovisie vast te stellen.
Gedachtegang

Deze regiovisie bepaalt de nieuwe koers voor de aanpak van huiselijk geweld en
kindermishandeling voor de járen 2020-2024.
Met deze visie wordt een nieuwe gezamenlijke visie op het stoppen van huiselijk geweld omarmt
door gemeenten en netwerkpartner in zorg en veiligheid. De uitgangspunten van de visie vormen
de basis voor de vernieuwde aanpak waarin de gemeenten nadrukkelijk(er) samen met de partners
van zorg en veiligheid een steunend netwerk voor de inwoners kunnen zijn.

-3Met het vaststellen van de regiovisie omarmen wij een gefaseerde ketenzorg als gezamenlijk visie.
Dit is (ook) de landelijk visie om huiselijk geweld duurzamer op te lossen. Het gaat om: eerst
samen voor veiligheid dan samenwerken voor in de zorg met als doel herstel. Als er sprake is van
huiselijk geweld I kindermishandeling dan is veiligheid creëren en behouden het eerste wat moet
worden bereikt en behouden. Daarna is het nodig dat de risico's die voor onveiligheid zorgen in
kaart worden gebracht en opgelost. Pas daarna kan worden gewerkt aan herstel; de impact van
huiselijk geweld is groot en lastig om mee te dragen.
Samen met de acht gemeenten in de regio Kennemeriand en betrokkene netwerkpartners gaan we
aan de slag met het actieprogramma.
De regiovisie wordt vertaald in een actieprogramma waarin de doelen van de regiovisie worden
uitgewerkt in 11 actielijnen.
Met het actieprogramma gaan we op diverse thema's van huiselijk geweld en kindermishandeling
aan de slag.
Huiselijk geweld is een breed begrip; het gaat over partnergeweld, kindermishandeling,
ouderenmishandeling, oudermishandeling en loverboyproblemen. Het gaat over daderaanpak en
maar ook traumaverwerking. De diverse thema's worden uitgewerkt in 11 actielijnen in het
actieprogramma waarbij ruimte is voor lokale invulling/lokaal maatwerk.
Alternatieven
Als het uitgangspunt is de voortgang en continuïteit van het programma Geweld hoort nergens
thuis in de regio Kennemeriand te waarborgen dan is er geen (goed) alternatief. Dit
thema/onderwerp kan alleen effectief worden opgepakt in gezamenlijkheid met regiogemeenten en
ketenpartners.
Overwegingen van het college

Gelet op het gebrek aan alternatieven en het belang van de continuïteit van het programma
Geweld hoort nergens thuis voor onze inwoners adviseert het college de regiovisie vast te stellen.
Middelen

Financiële middelen
De gemeente Haarlem vervult de centrumfunctie in het kader van het programma Geweld hoort
nergens thuis en ontvangt de benodigde middelen van het Rijk. De kosten voor het programma,
waaronder de kosten die samenhangen met de regiovisie en het actieprogramma lopen via de
gemeente Haarlem. Uitvoering van het actieprogramma gebeurt binnen het bestaande financiële
kader waarbij er door het landelijk programma Geweld Hoort Nergens Thuis impulsen worden
gegeven door toekenning van subsidies voor regionale projecten.
Participatie

Bij het opstellen I vaststellen van de regiovisie is participatie door burgers niet van toepassing. Bij
het opstellen van het actieprogramma zal de WMO-raad geraadpleegd worden omdat hier sprake is
van WMO-beleid met kindermishandeling als aanpalend jeugdbeleid.
Communicatie

De visie wordt, nadat die is vastgesteld door de acht raden, digitaal gepubliceerd als beleidsstuk.
Samenwerking (Heemstede)

Bloemendaal werkt bij het programma Geweld hoort nergens thuis samen met de gemeenten
Beverwijk, Haarlem, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Velsen en Zandvoort.
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De regiovisie vormt de basis voor het meerjarig actieprogramma 2020-2024 dat na vaststelling van
de regiovisie wordt opgesteld.
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