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Onderwerp: Uitvoeringsnota huiselijk geweld en kindermishandeling 2014 

Reg. Nummer: STZ/WWGZ/2013/529578 

 

 

1. Inleiding 

 

8 juni 2009 is het Implementatieplan beleid huiselijk geweld in de Veiligheidsregio 

Kennemerland door de raad vastgesteld. Deze visie – dat geweld achter de voordeur niet 

acceptabel is en de inzet erop gericht is om dit te voorkomen en als het zich voordoet, direct 

in te grijpen en het geweld te stoppen – loopt tot en met 2014. 

Het voorstel is om akkoord te gaan met de uitvoering van activiteiten hierbinnen in 2014. 

 

2. Besluitpunten college 

 

1. Het college van B&W besluit akkoord te gaan met de uitvoering van de aanpak van 

huiselijk geweld en kindermishandeling in 2014 zoals omschreven in bijlage I.  

2. De kosten van het besluit ad € 2.915.018,- wordt gedekt binnen programma 3 waarvan  

het college met de Bestuursrapportage 1-2014  het voorstel doet om € 75.000,- 

(aanvullende DU) over te hevelen van programma 10 naar 3.  

3. De betrokkenen daags na besluit te informeren over dit besluit. 

4. Deze nota ter informatie te sturen aan de commissie Samenleving. 

 

 

3. Beoogd resultaat 

 

Het zo veel mogelijk voorkomen van huiselijk geweld en kindermishandeling.  

En, als dit geweld zich toch voordoet, om direct  in te grijpen en het geweld te (laten) 

stoppen. 

 

 

4. Argumenten 

 

1. Dit voorstel voor uitvoering  past in het ingezet beleid 
De besteding van de middelen past binnen de  “Implementatienota beleid huiselijk geweld in 

de Veiligheidsregio Kennemerland”. In 2014 blijven we inzetten op preventie, signalering en 

het aanpakken van geweld in afhankelijkheidsrelaties. In 2013 heeft het ministerie van VWS 

centrumgemeente Haarlem uitgekozen als één van de pilot gemeente voor het tegengaan van 

financiële uitbuiting bij ouderen. Daarom zal extra aandacht uitgaan  naar de aanpak van 

ouderenmishandeling.  

 

2. Het totaal te besteden budget valt binnen gereserveerde middelen 
De decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang ad € 2.680.457,- betreft rijksmiddelen bestemd 

voor regionale voorzieningen op gebied van vrouwenopvang en de aanpak van huiselijk 

geweld en kindermishandeling. Dit is een regionaal budget. Het Rijk maakt jaarlijks bij de 

september-circulaire de definitieve hoogte van het budget bekend.  
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Het totaal te besteden budget valt binnen de hiervoor gereserveerde middelen.  

De kosten ( € 2.915.018,- ) worden als volgt gedekt: 

 
Omschrijving bron bedrag codering 

DU Vrouwenopvang September/decembercirculaire 

2013 

€ 2.680.457,- 

waarvan 

€100.000,- voor 

ambtelijke inzet 

668501-44252 

DU restbudget 2013 3
e
 Berap 2013  € 40.000,- 668501-44252 

DU aanvullend, 

septembercirculaire 

2013 

1e Berap 2014 € 75.000,- 668501-44252 

Ondersteunende 

begeleiding Blijfgroep 

Budget maatregelen AWBZ € 119.561,- 667501-44252 

 

Totale dekking 

  

€ 2.915.018,- 

 

 

5. Kanttekeningen 

 

Direct ingrijpen is niet altijd haalbaar 

In de aanvraag van het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) wordt ingestoken op direct 

ingrijpen bij Huiselijk geweld. Vanwege een tekort aan budget is in 2013 al het besluit 

genomen te werken met een prioritering. Dit betekent dat medewerkers van het SHG in geval 

van een grote toestroom aan meldingen zullen gaan werken met een inschatting van de ernst 

van de situatie en op basis van criteria besluiten om zaken met voorrang op te pakken of niet 

of later. 

 

Door onzekerheden toekomstige Doeluitkering  worden subsidierelaties per 01.01.2015 

formeel opgezegd.  

Onbekend is hoe het verdeelmodel van de Doeluitkering per 01.01.2015 eruit gaat zien. Om 

over te kunnen schakelen naar een nieuwe financieringswijze heeft het college daarom op 29-

10-2013 het besluit genomen om de subsidies op het gebied van vrouwenopvang per 

01.01.2015 te beëindigen (zie nota “Voorstel voorgenomen opzegging subsidies 

maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en methodische thuisbegeleiding, reg. nr. 

2013/357895). 

 

 

6. Uitvoering 

 

Voor de subsidieverlening aan Kontext (Steunpunt Huiselijk Geweld) en Blijf Groep is de 

Algemene Subsidieverordening op de subsidieverlening van toepassing. 
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7. Bijlagen 

 

I: Uitvoeringsnota huiselijk geweld en kindermishandeling 2014 

II: Stand van zaken ambities meerjarig beleid 

 

 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

 

 

 

de secretaris    de burgemeester 

 


