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Voorgesteld Besluit
1. De regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling vast te stellen.
2. In te stemmen met de voorgestelde speerpunten om uit te werken in het jaarplan 2015/2016:
a. Preventie: lnzet op verdere inbedding van het werken met de meldcode
(zie regiovisie j 3.2.1)*,
b. Intewentie: Inzet op de aanpak van ouderenmishandeling (zie regiovisie j 3.2.3.).,
c. Uitstroom en nazorg: Inzet op uitstroom en nazorg na opvang in alle gemeenten
(zie j 3.2.5 en j 3.2.6).
3. Aan te sluiten bij de regiovisie.
Samenva|ing
Als onderdeel van het Wmo-beleidskader dient de gemeente in sa|enspraak met de
centrumgemeenten een regiovisie Huiselijk geweld en Kindermishàndeling op te stellen. Een breed
gedragen en ge'l'ntegreerde visie op huiselijk geweld en kindermishandeling binnen het sociale
domein, waarin de centrumgemeenten Utrecht en Amersfood samen met de regiogemeente heldere
afspraken maken geeft samenhang en een betere sturing is op de aanpak van geweld in huiselijke
kring en kindermishandeling.
Bijlagen
- Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling Utrecht
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Doel en resultaten
Het doel van het opstellen van de regiovisie is de samenwerking tussen centrumgemeenten en
regiogemeenten te versterken, verantwoordelijkheden te verhelderen en gezamenlijk de doorlopende
Iijn van preventie tot nazorg te organiseren. De regiovisie is een product, een kader waarin gemeenten
afspraken vastleggen over het doel, de taken, de veran|oordelijkheden, de samenwerking en de
resultaten van de aanpak. Daarnaast geeft de regiovisie een ovecicht van de inzet van de financiële
middelen die de centrumgemeenten ontvangen van het rijk voor de aanpak van geweld in huiselijke
kring voor hun centrumgemeente gebied (DUVO uitkering VwS). De activiteiten om hieraan uitvoering
te geven worden uitgewerkt in een jaarplan. Ook wordt het convenant waarin gemeenten en partners
de afspraken bevestigen geactualiseerd. Het proces van de totstandkoming van de regiovisie staat
toegelicht in paragrafen 2.2 en 2.3 van de Regiovisie.
Reden bespreking in de raad
In de nieuwe Wmo is opgenomen dat alle centrumgemeenten in samenspraak met hun
regiogemeenten een regiovisie huiselijk geweld en kinde|ishandeling opstellen, als onderdeel van
het Wmo beleidskader. Het besluit aan te sluiten bij de regiovisie Huiselijk Geweld is een bevoegdheid
van de Gemeenteraad. Dit is reden u dit voorstel voor te Ieggen.
Context en kaders
De aanleiding voor de regiovisie is de verschuiving naar een meer preventieve en ambulante en
daarmee toekomstbestendige aanpak van geweld afhankelijkheidsrelaties, waaronder geweld in
huiselijke kring. Het beleid rond geweld in afhankelijkheidsrelatie is daarom nadrukkelijk verbonden
met de decentralisatie van de jeugdzorg en de uitbreiding van de taken van gemeenten in het kader
van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015.
Een breed gedragen en ge'l'ntegreerde visie op huiselijk geweld en kindermishandeling binnen het
sociale domein, waarin de centrumgemeenten Utrecht en Amersfood samen met de regiogemeente
heldere afspraken maken geeft samenhang en een betere sturing is op de aanpak van geweld in
huiselijke kring en kindermishandeling. En draagt daarmee in belangrijke mate bij aan het duurzaam
voorkomen en duurzaam beëindigen van huiselijk geweld en kindermishandeling.
Argumenten
1. 1 De visie is een uitwerking van de samenwerklhg voor de gehele aanpak van huisellk geweld en
kindermishandeling.
De regiovisie is uiteraard niet Ibs te zien van Veilig Thuis, het advies en meldpunt huiselijk geweld
en kindermishandeling. Veilig thuis is een onderdeel van de aanpak: een centraal advies- en
meldpunt en een expedisecentrum, van waaruit expertise en hulpverlening snel, eenduidig en
efficiënt georganiseerd kan worden. Aanvullend op de taken van Veilig Thuis gaat het dan
bijvoorbeeld ook om preventie en vroegsignalering op lokaal niveau, opvang, uitstroom uit de
opvang en nazorg gericht op duurzame veiligheid.
2.1 |eeap en Wldemeren ztjn opgenomen in de regiovisie huisellk geweld en kinde|ishandeling
Utrecht.
Formeel vallen Weesp, Wijdemeren en Eemnes onder de centrumgemeente Hilversum en hebben
Weesp en Wijdemeren in Gooi&vechtstreek afspraken gemaakt over de aanpak van geweld in
huiselijke kring (opvangvoorzieningen) en de daaraan verbonden DUVO centrumgemeente
budgetten. Omdat Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren in 2013 besloten hebben om te gaan
samenwerken, zijn Weesp en Wijdemeren daarom ook nauw betrokken geweest bij de
totstandkoming van de regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling.
3. 1 De vorming van Veilig Thuis is door de 28 gemeenten in de provincie Utrecht opgepakt.
In 2014 hebben de 28 gemeenten een bestuurlijke opdracht gegeven tot het opstellen van een
gezamenlijke regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling voor de periode 2015-2017. Door
in de centrumgemeentegebieden Utrecht en Amersfood van dezelfde visie uit te gaan
vereenvoudigen we de samenwerking en maakt het de aanpak e|iciënter en bespaart kosten.
Centrumgemeenten Utrecht en Amersfoort werken met hun regiogemeenten al langer samen op
het gebied van geweld in huiselijke kring en kindermishandeling. De wijze van samenwe|en en
de afspraken over de aanpak zijn vastgesteld in het convenant; 'Nu is het genoeg''. Ook is de
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2.1 Het verdient aandacht voor |eesp en Wldemeren in 2015 om partlen die hulpvedening en
opvang bieden aan te Iaten sluiten bij het convenant Nu is het genoeg '.
Gemeenten, hulpverlening, politie en justitie in de provincie Utrecht werken al jarenlang samen
aan de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling, sinds 2012 op basis van het
provinciale convenant 'Nu is het genoeg'. Deze partijen ondersteunen de doelen in het convenant.
Partijen in Weesp en Wijdemeren zijn nog niet bekend met dit convenant en dienen voor de
uitvoering van de werkwijze aangesloten te worden bij dit convenant. Dit verdient aandacht in
2015.
Betrokkenheid burgers en instellingen; burgerpadicipatie
N.v.t.
Financiële paragraaf
N.v.t.
Uitvoering
In het regionaal podefeuillehouderoverleg Utrecht-West het besluit kenbaar maken en uitvoering
geven aan het beleid.
Terugkoppeling/evaluatie
Communicatie
N.v.t.
1 juni 2015
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht
Gemeentesecretaris
Burgemeester
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