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1. Het college besluit het via de decentralisatie uitkering RAAK ad € 50.000,- te bestemmen voor

de aanpak kindermishandeling in de regio Midden- en Zuid-Kennemerland.
2. De kosten voor dit besluit bedragen eenmalig € 50.000,-. De lasten zijn opgenomen in

programma 10 en worden via de 2e Bestuursrapportage van 2011 overgeheveld naar programma
4 (2011: € 20.000; 2012: € 30.000).

3. Het besluit wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Samenleving.
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Onderwerp
Besteding DU Regionale Aanpak Kindermishandeling
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DOEL: Besluiten
Voor het definitief beschikbaar stellen van de decentralisatieuitkering Regionale Aanpak
Kindermishandeling moet een plan van aanpak worden vastgesteld en verstuurd worden aan het
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het college is bevoegd een plan van aanpak vast te
stellen.
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Onderwerp: Besteding Decentralisatieuitkering Regionale aanpak
kindermishandeling

Reg. Nummer: 2011/266702

1. Inleiding
Haarlem heeft in 2011 als centrumgemeente een eenmalige financiële bijdrage
gekregen van € 50.000 van het ministerie van VWS voor de regionale aanpak van
kindermishandeling (RAAK). Het bedrag is via een decentralisatie uitkering (DU)
in de meicirculaire 2011 verstrekt. De bijdrage is beschikbaar gesteld om de
invoering van RAAK duurzaam te kunnen verankeren en om prioriteit te geven aan
nog niet gerealiseerde mijlpalen. Daarnaast kan de gemeente de financiële bijdrage
inzetten voor andere onderwerpen op het terrein van de aanpak kindermishandeling,
al naar gelang de regionale behoefte.

2. Besluitpunten college
1. Het college besluit het via de decentralisatie uitkering RAAK ad € 50.000,-

te bestemmen voor de aanpak kindermishandeling in de regio Midden- en
Zuid-Kennemerland.

2. De kosten voor dit besluit bedragen eenmalig € 50.000,-. De lasten zijn
opgenomen in programma 10 en worden via de 2e Bestuursrapportage van
2011 overgeheveld naar programma 4 (2011: € 20.000; 2012: € 30.000).

3. Het besluit wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Samenleving.

3. Beoogd resultaat
Regionaal Handelingsprotocol
Een handelingsprotocol kindermishandeling voor alle beroepskrachten in Midden-
en Zuid-Kennemerland die (indirect) met jeugd te maken hebben. Hierin staat een
overzicht van de instanties die betrokken zijn of worden bij gevallen van
kindermishandeling met een beschrijving van hun taken en contactgegevens.

Regionaal Scholingsplan
Een scholingsplan aanpak kindermishandeling voor de regio Midden- en Zuid-
Kennemerland. Hierin wordt een overzicht gegeven van de benodigde scholing
m.b.t. het signaleren van en handelen bij gevallen van kindermishandeling van
beroepskrachten van de verschillende instanties die (indirect) te maken hebben met
jeugd.

Scholing en voorlichting m.b.t. aanpak kindermishandeling
Met het beschikbare bedrag zoveel mogelijk beroepskrachten die te maken hebben
met jeugd te scholen en voor te lichten op het gebied van signalering van en
handelen bij gevallen van kindermishandeling.

Samenhang en samenwerking met huiselijk geweld
Bij het vormgeven van het regionaal handelingsprotocol kindermishandeling, het
regionaal scholingsplan en bij de uitvoer van het scholingsplan zal zoveel mogelijk
de samenhang en samenwerking gezocht worden met beleid omtrent huiselijk
geweld.
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4. Argumenten
Het voorstel past binnen bestaand beleid en sluit aan bij Programmabegroting
2011-2015
Het Regionaal handelingsprotocol, regionaal scholingsplan en scholing en
voorlichting zijn onderdeel van de uitvoering van de Regionale Aanpak
Kindermishandeling. De Regionale Aanpak Kindermishandeling sluit aan bij de
doelstelling “Optimale kansen op deelname aan de maatschappij voor jongeren” uit
programmabegroting 2011-2015, beleidsveld 4.1 Jeugd.

Besteding van het bedrag van € 50.000
Het door het ministerie van VWS beschikbaar gestelde bedrag is beschikbaar
gesteld om de invoering van RAAK duurzaam te kunnen verankeren en om
prioriteit te geven aan nog niet gerealiseerde mijlpalen. In de regio Midden- en
Zuid-Kennemerland moeten de mijlpalen Regionaal Handelingsprotocol en
Regionaal Scholingsplan nog gerealiseerd worden, hieraan zal prioriteit gegeven
worden. Daarnaast zullen met het beschikbare bedrag zoveel mogelijk trainingen
ingekocht worden voor scholing van beroepskrachten in de regio Midden- en Zuid-
Kennemerland op het gebied van signaleren van en handelen bij gevallen van
kindermishandeling.

Resterend bedrag is nodig voor vervolg van uitvoering van genoemde
besluiten in 2012
De decentralisatieuitkering voor de Regionale aanpak kindermishandeling is
halverwege 2011 beschikbaar gesteld door het ministerie van VWS. Het
organiseren van de scholing kost tijd en niet alle activiteiten kunnen in 2011 al
uitgevoerd worden. Het totale budget van € 50.000 wordt daarom verdeeld over
twee jaar: € 20.000 voor 2011 en € 30.000 voor 2012.

5. Uitvoering
De afdeling Jeugd, Onderwijs en Sport zal opdracht geven aan een deskundige
externe partij voor het opstellen van een regionaal handelingsprotocol, een
regionaal scholingsplan en voor het geven van voorlichting/scholing aan
beroepskrachten in de regio Midden- en Zuid-Kennemerland.

Het college van burgemeester en wethouders

de secretaris de burgemeester


