VERGADERING GEMEENTERAAD 2008

Pre-adviesnr.
Agendapunt
Onderwerp

Beleidsnotie ‘Aanpak huiselijk geweld
2008 - 2011 Zaanstreek waterland”
Middenbeemster, 24 juni 2008

Aan de raad
> voorstel
Vaststellen de nota ‘Naar een krachtiger beleid”, beleidsnotitie Aanpak huiselijk geweld
2008 – 2011 Zaanstreek – Waterland, met de kanttekening dat de hoofdstukken 5 t/m 9
een voorbeelduitwerking zijn van een mogelijk beleidsprogramma.
> toelichting
Het bestuurlijk overleg Huiselijk geweld Zaanstreek Waterland heeft zich in haar
vergadering van 23 april 2008 uitgesproken over de beleidsnotitie “naar een krachtiger
beleid”. In het verslag van deze vergadering staat de slotalinea :
“Mevr. Noom concludeert, na discussie, dat er instemming is over de strekking op de
hoofdstukken 1 tot en met 4 en de hoofdlijnen van het beleidsprogramma zoals beschreven
in de hoofdstukken 5 tot en met 9. Ze vat de afspraken voor de besluitvormingsrouting als
volgt samen; de tekst van het eerste deel van de notitie, dus de hoofdstukken 1 tot en met 4,
worden ter vaststelling aangeboden, de hoofdstukken 5 t/m 9 worden als
voorbeelduitwerking van een mogelijk beleidsprogramma aangeboden aan de raden.
Nadat de hoofdstukken 5 t/m 9 nader uitgewerkt zijn, worden ze met een separaat besluit
ter vaststelling aangeboden aan de raden in de regio.
Op grond van deze besluitvorming bieden wij u thans de nota ter vaststelling aan.

Huiselijk geweld is 'geweld dat door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer
wordt gepleegd’. De term 'huiselijk' slaat op de relatie tussen pleger en slachtoffer en
verwijst niet naar de plaats waar het geweld zich afspeelt. Huiselijk geweld kan daarom
vele vormen aannemen: partnermishandeling, kindermishandeling, seksueel misbruik,
maar ook mishandeling, verwaarlozing of financiële uitbuiting van ouderen en
eergerelateerd geweld.
Naar schatting ligt de omvang van huiselijk geweld in de regio Zaanstreek-Waterland
tussen de 6500 en 8000 incidenten per jaar. In 2006 kwamen er bij de politie ZaanstreekWaterland 742 meldingen van huiselijk geweld binnen. In 2007 kreeg het Advies- en
Steunpunt Huiselijk Geweld 168 hulpaanvragen van slachtoffers en andere betrokkenen.
Het is slechts het topje van de ijsberg. Incidenten worden vaak niet gemeld, vanwege
angst bij de slachtoffers, 'gewenning' aan huiselijk geweld of handelingsverlegenheid bij
signaleerders.
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De gemeenten willen hierin een trendbreuk realiseren. Het huiselijk geweld dient in alle
gevallen zo snel mogelijk te worden gestopt. Dat betekent dat huiselijk geweld moet
worden voorkomen of in een zo vroeg mogelijk stadium gesignaleerd en dat een
melding gevolgd wordt door snelle acties en adequate hulpverlening. Daarbij staat de
veiligheid van jeugdigen altijd voorop. Als slachtoffer of getuige van huiselijk geweld zijn
zij immers de grootste verliezers.
De gemeenteraad wordt gevraagd in te stemmen met het geformuleerde beleid met
betrekking tot de aanpak van huiselijk geweld. Daarnaast is in de notitie een mogelijk
uitvoeringsprogramma opgenomen. Er worden voorstellen gedaan om te komen tot een
gerichte aanpak voor specifieke doelgroepen, een sluitende ketenaanpak en
bemoeizorg, hulpverlening aan slachtoffers, plegers en getuigen en tot
deskundigheidsbevordering bij professionals en andere betrokkenen.
Een groot deel van dit programma kan worden gefinancierd door het Rijk. Daarnaast is
mogelijk een bescheiden extra bijdrage nodig van de gemeenten. Het voorbeeld
uitvoeringsprogramma wordt na vaststelling van de nota uitgewerkt tot een definitief
uitvoeringsprogramma. Dat zal vervolgens naar verwachting in het najaar van 2008 ter
besluitvorming worden aangeboden aan de diverse gemeenten in ZaanstreekWaterland.
Voor de inhoud van de nota verwijzen wij kortheidshalve naar bijgevoegd concept.
> juridische consequenties
geen
> financiële consequenties
De uitvoering van de nota kost in totaal € 4.501.942.— voor de totale projectperiode. De
dekking hiervan vindt plaats door Brede doeluitkeringen van het Rijk aan de
Centrumgemeenten Purmerend en Zaanstad, een deel zit in de reguliere GGD
begroting, een deel komt uit extra middelen van het ministerie van VWS . Blijft over een
bedrag van € 171.350.— Voor Beemster betekent dit per jaar een extra bedrag van €
1.542.—
Wij stellen voor dit bedrag op te nemen in de begroting 2009.
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