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Onderwerp: Reactie op advies Regiovisie ‘Aanpak Huiselijk Geweld’ 

Geachte leden van de Participatieraad, 

 

Het college heeft op 29 mei 2020 een brief van u ontvangen (2020/06), waarin u advies geeft over de 

Regiovisie VERBINDEN EN VERSTERKEN in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. 

Allereerst wil het college u bedanken voor uw betrokkenheid bij het opstellen van deze regiovisie en 

uw uitgebreide advies op de regiovisie. Wij vinden het belangrijk om u vroegtijdig bij het proces te 

betrekken. We zijn dan ook blij met uw compliment voor de zorgvuldige aanpak om tot een gedragen 

regiovisie te komen. Uw advies valt in drie delen uiteen waarin u per deel aanbevelingen doet. Bij 

deze reactie volgen wij ook deze indeling. Voordat wij per deel een reactie geven, willen wij 

aangeven dat de regiovisie het WAT bevat, en dat het HOE wordt uitgewerkt in het meerjarig 

actieprogramma 2020-2024. Dit actieprogramma wordt door gemeenten samen met de 

netwerkpartners zorg, veiligheid en onderwijs opgesteld en uitgevoerd.  

 

Reactie op deel A: aanbevelingen die gedaan zijn tijdens het proces van totstandkoming  

Onze reactie op dit deel is dat veel van uw aanbevelingen al zijn meegenomen en verwerkt in de 

visie. Een mooi voorbeeld daarvan is het specifiek noemen van het onderwijs bij de ambitie1 ‘eerder 

en beter in beeld’. Ook uw aanbeveling om te zorgen voor de diversiteit in de geraadpleegde en 

betrokken organisaties is overgenomen. Op advies van u zijn SIG, Sensa Zorg en Vluchtelingenwerk 

betrokken bij de bespreking van de regiovisie. Dit heeft geleid tot een aanscherping van de 

uitgangspunten om rekening te houden met interculturele aspecten. De drie genoemde organisaties 

gaan ook participeren in de uitwerking van het actieprogramma. Wij herkennen het belang van het 

monitoren van de impact van het programma. Bij het opstellen van het actieprogramma nemen wij 

uw advies om vooraf indicatoren op te stellen over.  
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Reactie op deel B: aanbevelingen met betrekking tot de inhoud van de conceptregiovisie 

In de regiovisie die nu ter besluitvorming voorligt, zijn de meest recente cijfers opgenomen. Cijfers 

zijn waardevol, maar moeten ook goed duiding kunnen geven. In de regiovisie zijn ze opgenomen 

zodat de lezer een beetje gevoel krijgt over de aard en omvang en eventueel de cijfers kan 

vergelijken met landelijke cijfers (bijlage 3 van de regiovisie). In uw advies vraagt u nadrukkelijk 

aandacht voor alle doelgroepen, zowel voor slachtoffers als voor plegers van huiselijk geweld. In deze 

regiovisie staan veel meer dan in de eerdere visie alle leden van gezinnen/huishoudens centraal. 

Want om het geweld duurzaam te stoppen vragen zij allen aandacht. Onze opgave is huiselijk geweld 

en kindermishandeling terug te dringen, de schade te beperken en zo de cirkel van geweld en de 

overdracht van generatie op generatie, te doorbreken.  

 

Reactie op deel C: aanbevelingen voor het op te stellen actieplan 

Wij danken u voor de aanbevelingen voor het nog op te stellen actieprogramma. Na het vaststellen 

van de regiovisie worden de daarin gestelde doelen in een actieprogramma verder uitgewerkt voor 

de komende jaren. Voor de uitwerking van de 11 doelstellingen zijn het vormen van werkgroepen in 

voorbereiding. Deze werkgroepen worden samengesteld uit de ruim 50 betrokken ketenpartners. Zij 

gaan onder leiding van een regioprojectleider aan de slag om de directe vertaling naar de 

uitvoeringspraktijk te maken. Wij delen u aanbevelingen en nemen deze mee bij de verdere 

uitwerking van het actieprogramma dat wij samen met de ketenpartners uit de regio gaan uitwerken. 

U zal opnieuw om advies gevraagd worden op dit actieprogramma voor de definitieve vaststelling 

door het college, want wij vinden uw inbreng waardevol. En waarderen dat u betrokken wil blijven bij 

dit proces. 

 

Hoogachtend, 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders,  

 

de secretaris,    de burgemeester, 

 

 

 

 

mr. C.M. Lenstra   drs. J. Wienen 

 

 

 


