
  

  

 

Aan de Raad der gemeente Haarlem 

 

Inleiding 

De tien gemeenten in de veiligheidsregio Kennemerland hebben een meerjarig 

beleid vastgesteld om de aanpak van huiselijk geweld te verbeteren. Huiselijk 

geweld is niet acceptabel. Daarom willen de gemeenten dit effectief bestrijden met 

een integrale, regionale en systeemgerichte aanpak. Haarlem is centrumgemeente in 

de regionale samenwerking. Bloemendaal, Beverwijk, Haarlemmerliede en 

Spaarnwoude, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen en 

Zandvoort hebben als regiogemeenten een eigen rol, met name in bewustwording, 

preventie en signalering. 

 

De aansluiting van Haarlemmermeer in de aanpak van huiselijk geweld bij regio 

Kennemerland én de invoering van de Wet tijdelijk huisverbod per  

1 januari 2009 zijn aanleiding om het beleid huiselijk geweld opnieuw vorm te 

geven. Tegelijk biedt dit de mogelijkheid het beleid op regionaal niveau aan te 

pakken, met Haarlem als centrumgemeente. 

 

Voorstel aan de raad 

1.  akkoord te gaan met de implementatienota beleid huiselijk geweld. 

 

2.  in te stemmen met de uitvoering van de in de implementatienota beschreven 

ambities. 

 

3.  akkoord te gaan met het vaststellen van de uitgaven 2009 via de nota 

“Tussenstand en bestedingsvoorstellen GSB 2009” (2009/ 110763) en 

vaststelling van de uitgaven 2010 onder voorbehoud van continuering GSB-

gelden en besteding van restantmiddelen 2009 Beschermd en weerbaar in 

2010. 

 

Beoogd resultaat 

Vanuit de visie dat geweld achter de voordeur niet acceptabel is, zet het beleid van 

Haarlem en de regiogemeenten in op het voorkómen van huiselijk geweld en, als 

het zich toch voordoet, direct ingrijpen en stoppen van het geweld. 

 

In de implementatienota huiselijk geweld worden ambities beschreven om de 

ketenaanpak huiselijk geweld in de Veiligheidsregio Kennemerland te verbeteren.  
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Het gaat hier met name om de versterking van het steunpunt en de vrouwenopvang 

en de investering in bewustwording, vroegsignalering en preventie, maar ook om 

samenwerkingsafspraken tussen ketenpartners en het zicht krijgen op de effecten 

van deze gezamenlijke aanpak en eventuele knelpunten.  

 

Argumenten 

De implementatienota beleid huiselijk geweld in de Veiligheidregio Kennemerland 

2009-2012 beschrijft de missie, visie en de doelstellingen van het beleid en hoe de 

regiogemeenten de aanpak gaan verbeteren. Huiselijk geweld is niet acceptabel. De 

gemeenten in de regio Kennemerland bestrijden huiselijk geweld effectief middels 

een integrale, regionale systeemgerichte aanpak en neem verantwoordelijkheid voor 

preventie én hulpverlening: iedereen moet worden bereikt en bediend.  

 

De belangrijkste ambities in het plan zijn: 

 Het versterken van het steunpunt huiselijk geweld Kennemerland, door 24-uurs 

bereikbaarheid en grotere bekendheid; 

 Samenvoegen van de functie van steunpunt en crisisinterventie/casemanagement 

in het kader van het huisverbod; 

 Versterking van de vrouwenopvang, door verbetering van de toeleiding en 

mogelijke vergroting van het aantal opvangplekken voor inwoners van de regio; 

 Investeren in bewustwording, vroegsignalering en preventie door trainingen en 

publiekscampagne. 

 

Financiële paragraaf 
In het laatste hoofdstuk van de nota komt de financiële onderbouwing van het in de 

eerdere hoofdstukken beschreven beleid en ambities aan bod. In paragraaf 8.2 en 

8.3 van de nota staat een tabel met de inkomsten en uitgaven in 2009 en in 

paragraaf 8.4 en 8.5 de inkomsten en uitgaven voor de resterende periode van deze 

nota (2010 tot en met 2012). 

 

Regionale bijdrage 

In de implementatienota wordt de gemeenten gevraagd om vanaf 2010 een 

reservering voor de regionale aanpak van huiselijk geweld in hun begroting te 

maken op basis van inwonertal. Voor de gemeente Haarlem is deze bijdrage € 

52.000. Dit besluit wordt gedekt vanuit de gemeentebegroting. Hierbij wordt voor 

de gemeente Haarlem verwezen naar de programmabegroting 2010. Binnen de 

programmabegroting 2010 zal dit besluit geen budgettaire consequenties hebben 

omdat deze kosten worden gedekt door een budgetverschuiving binnen het zelfde 

beleidsveld (programma 3 onderdeel huiselijk geweld). 

 



 

 

111/2009 

111-3 

 

 

 

 

Voor 2009 zien de inkomsten er als volgt uit 

Inkomsten  2009   

 €  

Inkomsten vanuit het Rijk 2009   

Vrouwenopvang 2.074.587 BDU SIV 

   

   

   

Overige inkomsten 2009   

Subsidie provincie Noord – Holland (project) 115.123 1131.4791.9360 

Cofinanciering gemeente Haarlem (project)  41.477 BDU SIV 

Gemeente Haarlem bijdrage Vrouwenopvang 2009 

(ten laste van GSB budget 2009) 

58.318 1272.4756.1100 

Restant geoormerkte middelen 2008 444.645 BDU SIV 

   

Totaal 2.734.150  

 

De inkomsten 2009 vanuit BDU SIV komen aan de orde in de nota “Tussenstand en 

bestedingsvoorstellen GSB 2009” (2009/ 110763). 

 

Kanttekeningen 

Voor de inkomsten 2010 worden twee kanttekeningen gemaakt. 

 De restant geoormerkte middelen 2009 betreft de impuls Beschermd en 

weerbaar. De middelen Beschermd en weerbaar zijn voor 2008 en 2009 

toegevoegd aan de BDU SIV. Door late berichtgeving en ook beschikking van 

de middelen vanuit het Rijk, zijn de middelen in 2008 en 2009 niet volledig 

besteed. Het besteden van de restant middelen in 2010 is onder voorbehoud van 

akkoord van het Rijk in verband met het aflopen van de BDU SIV in 2009. 

 De Brede doeluitkering (BDU) Sociaal loopt af in 2009. Naar verwachting zal de 

Rijksbijdrage gecontinueerd worden middels een decentralisatie-uitkering Grote 

Steden Beleid (GSB), maar hierover bestaat nog geen zekerheid. De inkomsten 

en uitgaven vanaf 2010 zijn onder voorbehoud van continuering van deze 

gelden.  

 

Uitvoering 

De ambities worden onder regie / opdracht van de gemeente Haarlem uitgevoerd. 

 

Bijlagen 

Implementatienota beleid huiselijk geweld in de Veiligheidsregio Kennemerland 
 
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.  akkoord te gaan met de implementatienota beleid huiselijk geweld. 

 

2.  in te stemmen met de uitvoering van de in de implementatienota beschreven 

ambities. 

 

3.  akkoord te gaan met het vaststellen van de uitgaven 2009 via de nota 

“Tussenstand en bestedingsvoorstellen GSB 2009” (2009/ 110763) en 

vaststelling van de uitgaven 2010 onder voorbehoud van continuering GSB-

gelden en besteding van restantmiddelen 2009 Beschermd en weerbaar in 

2010. 

 

Gedaan in de vergadering van…………..  

 

 

De griffier,      De voorzitter,  
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