
B&W-besluit:

1. Het college stemt in met het prestatieplan 2007 van het Advies- en steunpunt huiselijk geweld.

2. De kosten van het besluit bedragen€ 122.000,-. Het subsidie komt ten laste van de Tijdelijke
stimuleringsregeling ASHG ad€ 73.200,- en van de BDU Sociaal ad€ 48.800,-, prod.nr. 030101.

3. Dit besluit wordt ter kennis gebracht van de Commissie Samenleving.

4. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit.
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Bestuurlijke context
Het Advies- en steunpunt huiselijk geweld (ASHG) ontvangt bij collegebesluit dd. 10-1-2006 per 2006
subsidie voor de bekostiging van de exploitatie.
De middelen worden verkregen uit twee financieringsbronnen van het rijk, te weten uit de Tijdelijke
stimuleringsregeling ASHG en uit het Grotestedenbeleid III Sociale Pijler. De beschikbare bedragen
voor 2007 zijn€ 122.000,- in totaal uit beide regelingen; resp.€ 73.200,- +€ 48.800,-.
Voor het Grotestedenbeleid gelden de volgende rijksindicatoren voor een effectieve aanpak van
huiselijk geweld:

1. de aanwezigheid van een meldpunt
2. de aanwezigheid van een convenant tussen de partners
3. registratie van de eerste en vervolgmeldingen

De begroting bij het voorliggende prestatieplan 2007 ad€ 164.942,- gaat uit - naast bovengenoemde
rijksuitkeringen van centrumgemeente Haarlem–van een bijdrage uit de regio-gemeenten. Voor 2007 is
echter van een dergelijke bijdrage geen sprake. Vanuit Haarlem is een bedrag beschikbaar van
€ 122.000,-. Het tekort in de exploitatie-opzet ad€ 42.942,- zal binnen de begroting van Stichting
Kontext opgevangen dienen te worden. De prestaties voor 2007 dienen te worden gefinancierd uit
eerdergenoemde middelen.

Het college stemt in met het prestatieplan 2007 van het ASHG en stelt daarvoor een bedrag beschikbaar
van€ 122.000,-.
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Functie en prestaties ASHG

Het ASHG is het frontoffice bij de aanpak van huiselijk geweld.
De activiteiten zijn gericht op de regio Zuid- en Midden-Kennemerland.
De regionale functie houdt in dat voor alle inwoners van de regio–die 10 gemeenten omvat - het ASHG
bereikbaar is voor meldingen en voor advies bij huiselijk geweld; niet alleen slachtoffers maar ook voor plegers
en omstanders inclusief beroepskrachten.

Het ASHG heeft een coördinerende functie ten opzichte van de ketenpartners; de backoffice.
Het ASHG coördineert deskundigheidstrainingen voor beroepsgroepen en heeft een taak op het gebied van
voorlichting en publiciteit waaronder het verzorgen van publiekscampagnes.

In de ketenaanpak rond het thema van huiselijk geweld vervult het ASHG een spilfunctie in de samenwerking
met de backoffice en bij de regie op de uitvoering.

Voor de inwoners van de regio is het ASHG bereikbaar en laagdrempelig

De prestaties voor 2007 worden vastgesteld op minimaal 50 en maximaal 80 cliëntsystemen.
Hiervoor wordt 10 uur per cliëntsysteem gerekend in de vorm van face-to-face contacten.

De eerste en vervolgmeldingen worden door het ASHG geregistreerd. Hiermee wordt monitoring gediend en
inzicht in de mate waarin huiselijk geweld voorkomt in Kennemerland. De registratietaak is essentieel in de
functie van het ASHG.

Het ASHG is organisatorisch een onderdeel van Stichting Kontext te Haarlem.
De werkzaamheden worden uitgevoerd door een coördinator voor 24 uur per week en door consulenten die als
maatschappelijk werker verbonden zijn aan Kontext.

Financiën

De begroting 2007 van de instelling sluit met een totaal van€ 164.942,-.
Vanuit de Tijdelijke stimuleringsregeling ASHG is een bedrag beschikbaar van€ 73.200,- en vanuit de BDU-
Sociaal een bedrag van€ 48.800,-.
Totaal is er vanuit de gemeente Haarlem voor deze voorziening in 2007 een financiële ruimte van€ 122.000,-.
Het tekort in de exploitatie-opzet van€ 42.942,- zal binnen de begroting van Stichting Kontext opgevangen
dienen te worden.
Een bijdrage van de regio-gemeenten is voor 2007 niet te verwachten.


