
  

  

Aan de Raad der gemeente Haarlem 

 

Inleiding 

De bijgevoegde startnotitie is enerzijds bedoeld om u inzicht te geven in het huidige 

beleid ten aanzien van huiselijk geweld in de veiligheidsregio Kennemerland en 

informeert u daarnaast over de landelijke en regionale ontwikkelingen. 

Anderzijds is de startnotitie kaderstellend; er wordt een regionale visie en een 

missie ten aanzien van huiselijk geweld geformuleerd. Ook worden beoogde 

resultaten voor de periode 2008-2011 geformuleerd voor de veiligheidregio 

Kennemerland. 

In de bijlage bevind zich de startnotitie huiselijk geweld in de veiligheidsregio 

Kennemerland  2008-2011:  “Een vuist tegen huiselijk geweld”, opgesteld door een 

regionale werkgroep waarin alle regiogemeenten van de veiligheidsregio 

Kennemerland vertegenwoordigd waren. De belangrijkste ketenpartners zijn ook 

geconsulteerd. 

 

Deze notitie zal tegelijkertijd ter besluitvorming worden voorgelegd aan de raden 

van de volgende (regio)gemeenten: Haarlem, Haarlemmermeer, Zandvoort, 

Bennebroek, Bloemendaal, Heemstede, Beverwijk, Heemskerk, Velsen, Uitgeest, 

Haarlemmerliede en Spaarnwoude.  
 

Voorstel aan de raad 

 Het college stelt de raad voor de startnotitie huiselijk geweld in de 

veiligheidsregio Kennemerland  2008-2011 “Een vuist tegen huiselijk geweld” 

vast te stellen. 

 Stemt in met een reservering van 476.760,- euro (rijksgelden) voor voor het 

uitvoeren van een plan van aanpak huiselijk geweld in de veiligheidsregio 

Kennemerland. 

 

Beoogd resultaat 

De regio Kennemerland gaat huiselijk geweld effectief bestrijden middels een 

integrale, regionale systeemgerichte aanpak.  

- Slachtoffers, plegers en getuigen van huiselijk geweld worden direct en op 

adequate wijze geholpen. Hierbij is het doel om signalen van (dreigend) 

huiselijk geweld in een zo vroeg mogelijk stadium op te pakken; 

- Slachtoffers, plegers en getuigen van huiselijk geweld zoeken eerder hulp en 

begeleiding. 
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- Slachtoffers, plegers en getuigen van huiselijk geweld weten waar ze hulp 

kunnen krijgen. 

 

Argumenten 

 Het ministerie van VWS  introduceerde in december 2007 het actieprogramma 

“Beschermd en weerbaar, intensivering van de opvang en hulp bij geweld in 

afhankelijkheidsrelaties”.  

 Het actieprogramma “Beschermd en weerbaar” en de extra middelen die 

hiermee gepaard gaan, maar ook bijvoorbeeld de invoering van de wet 

Tijdelijk Huisverbod per 2009, creëren momentum voor het herijken van 

beleid om huiselijk geweld tegen te gaan en de banden in de regio aan te 

trekken.  

 2008 zal een overgangsjaar zijn waarin regionale ambities zullen worden 

geformuleerd en het huidige beleid en voorzieningen zullen worden 

geëvalueerd.  

 

Kanttekeningen 

De startnotitie huiselijk geweld beschrijft slechts de globale stappen die gezet 

moeten worden om de (ambitieuze) resultaten te bereiken.  

Het implementatieplan daarentegen dat (in maart 2009) op deze startnotitie volgt, 

zal een specifieker (en SMART) uitgewerkt regionaal plan laten zien, inclusief 

heldere financiële paragraaf waarin duidelijk wordt waaraan de extra middelen die 

Haarlem als centrumgemeente in het kader van  het actieprogramma “Beschermd en 

Weerbaar” van het ministerie van VWS ontvangt zullen worden besteed. 

 

Uitvoering 

 

De kosten 

 Vanaf het najaar van 2008 wordt jaarlijks structureel € 476.760,- toegevoegd 

aan de specifieke uitkering vrouwenopvang van de centrumgemeente Haarlem 

vanuit het ministerie van VWS vanuit het actieprogramma “Beschermd en 

weerbaar”. Deze middelen komen dus bovenop de middelen die 

centrumgemeente Haarlem reeds ontvangt voor vrouwenopvang in de BDU 

Sociaal.  

 Deze extra middelen kunnen uitsluitend voor de volgende zaken kan worden 

ingezet:  

- Extra capaciteit voor de vrouwenopvang (maximaal € 59.160,-); 

- Versterking van het Steunpunt Huiselijk geweld (maximaal  

 € 382.800,-; 

- Opvang en hulp aan tienermoeders (maximaal € 34.800,-). 

 Door de extra middelen die het ministerie van VWS beschikbaar stelt, hoeft 

Haarlem voor 2009 geen extra middelen te reserveren voor de uitvoering van 

het implementatieplan “Een vuist tegen huiselijk geweld”.  

 In maart 2009 zullen de regionale ambities en doelstellingen verder zijn 

uitgewerkt in een, regionaal gedragen, implementatieplan.  

 Afhankelijk van de gestelde ambities in het implementatieplan, zou er voor 

2010 en 2011, wel een financieel beroep gedaan kunnen worden op zowel 

regiogemeenten als centrumgemeente Haarlem. Mocht dit inderdaad in de 
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toekomst nodig zijn dan wordt een verdeelsleutel op basis van inwoneraantal 

gehanteerd.  

 

Tijdsplanning 

-  Vaststellen regionale startnotitie huiselijk geweldbeleid   1-11-2008  

-  Vaststellen implementatie- en financieringsplan  1- 3 -2009 

-  Tussentijdse evaluatie resultaten  1- 1 -2010 

-  Evaluatie  1- 1 -2012  

 

Bijlagen 

1 bijlage: De startnotitie Huiselijk Geweld in de veiligheidsregio Kennemerland 

2008- 2011 “Een vuist tegen huiselijk geweld”. 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

de secretaris, de burgemeester, 

drs. W.J. Sleddering mr. B.B. Schneiders 
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De Raad der gemeente Haarlem, 

 

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; 

 

Besluit: 

 

1. de startnotitie huiselijk geweld in de veiligheidregio Kennemerland “Een vuist 

tegen huiselijk geweld” vast te stellen; 

 

2. stemt in met een reservering van 476.760,- euro (Rijksgelden) voor het 

uitvoeren van een plan van aanpak huiselijk geweld in de veiligheidsregio 

Kennemerland; 

 

Gedaan in de vergadering van…………..  

 

 

De griffier,     De voorzitter, 
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