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  Raadsvergadering van 28 oktober 2014 Agendapunt 

Relatie met  

Datum besluit 

Behandelaar 

Telefoonnr. 

Onderwerp 

Domein 

Registratienr. 

 Stuurgroep Jeugd en Veiligheid / registratienr.: 14.108770 

23 september 2014 

E.A.M. Groot Antink 

0224 – 210590 

Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling Noord-Holland Noord 

Sociaal Domein 

14.112860 

 

 

Samenvatting 

Vanaf 1 januari 2015 zijn alle gemeenten verantwoordelijk voor de aanpak van huiselijk geweld en 

kindermishandeling. In een gezamenlijke regiovisie moeten de gemeenten aangeven hoe zij huiselijk 

geweld en kindermishandeling willen bestrijden. Daarnaast moeten er afspraken worden gemaakt 

over prioriteiten en de besteding van de financiële middelen. 

 

Voorgesteld besluit 

1. De Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling Noord-Holland Noord vast te stellen. 

2. de gemeenten Alkmaar, Den Helder en Hoorn opdracht te geven om samen met de 

regiogemeenten de regiovisie nader uit te werken in regionale actieprogramma’s voor de regio’s 

Alkmaar, Kop van Noord-Holland en West-Friesland.  

 

 

Financiële gevolgen 

De Regiovisie heeft geen financiële consequenties. In de nog op te stellen regionale 

actieprogramma’s voor de regio’s Kop van Noord-Holland, West-Friesland en Regio Alkmaar worden 

de financiële consequenties nader uitgewerkt. In beginsel vormen de bestaande budgetten voor de 

aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling hiervoor het uitgangspunt. Het betreft: 

-  de Decentralisatie-uitkering vrouwenopvang die de centrumgemeenten Alkmaar en Den 

Helder van het rijk ontvangen; 

-  de financiële middelen voor het huidige AMK, die op 1 januari 2015 overgaan van de 

provincie naar alle gemeenten als onderdeel van de transitie jeugdzorg; 

-  eventuele eigen middelen die de gemeenten nu al in de aanpak huiselijk geweld of 

kindermishandeling steken. 

  

Aanleiding 

De gemeenten hebben vanaf 1 januari 2015 een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de aanpak 

van huiselijk geweld en kindermishandeling. In een gezamenlijke regiovisie moeten de gemeenten 

aangeven hoe zij huiselijk geweld en kindermishandeling willen bestrijden. Daarnaast moeten er 

afspraken worden gemaakt over prioriteiten en de besteding van de financiële middelen. De visie 

vormt ook de basis voor het nieuw te vormen Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en 
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Kindermishandeling (AMHK). De 19 gemeenten in Noord-Holland-Noord hebben besloten om op het 

gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling zoveel mogelijk samen te werken. Dit heeft 

geresulteerd in een Regiovisie Huiselijk geweld en Kindermishandeling Noord-Holland-Noord. In deze 

regiovisie hebben de gemeenten hun beleidsuitgangspunten en kaders geformuleerd. De aandacht 

voor preventie staat hierin centraal. Hulp vindt zo snel mogelijk plaats en is bij voorkeur ambulant. De 

regie op de hulpverlening wordt neergelegd bij de professionals in de gebiedsteams ¹) .  Eventuele 

opvang vindt plaats in de eigen regio, zo mogelijk met inzet van het sociale netwerk. Alleen als de 

veiligheid daarom vraagt, is de opvang buiten de regio. Uiteraard staat de veiligheid voor alle 

betrokkenen voorop. In de tweede helft van 2014 worden meer gedetailleerde regionale 

actieprogramma’s opgesteld voor de regio’s Kop van Noord-Holland, West-Friesland en Regio 

Alkmaar.  

 

Doelstelling en maatschappelijke effecten 

Het voorkomen en waar nodig stoppen van huiselijk geweld en kindermishandeling in alle 

uitingsvormen. Het ondersteunen van gezinnen om te komen tot een duurzaam veilige leefsituatie. 

Het voorkomen van intergenerationele overdracht. Het terugdringen van recidive. 

 

Kader 

• De nieuwe Jeugdwet en de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning die beide per 1 

januari 2015 van kracht worden. Hoofdstuk 4 van de nieuwe Wet maatschappelijke 

ondersteuning (Wmo) regelt onder meer de taken en bevoegdheden van het Advies- en 

Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling. Ook de vrouwenopvang is onderdeel van 

de nieuwe Wmo. De Jeugdwet regelt de verschillende vormen van jeugdzorg. 

• Opdracht van de Stuurgroep Jeugd & Veiligheid Noord-Holland-Noord  ²) d.d. 2 april 2014 

aan de (centrum)gemeenten Alkmaar, Den Helder en Hoorn om een Regiovisie Huiselijk 

Geweld en Kinderopvang in concept op te stellen. Alle gemeenten in Noord-Holland-Noord 

zijn zowel ambtelijk als bestuurlijk in de gelegenheid gesteld om hun reactie te geven op het 

concept. Dit heeft geleid tot het nu voorliggende concept, dat door de Stuurgroep Jeugd & 

Veiligheid aan de gemeenten ter besluitvorming is toegestuurd (zie bijgevoegde brief van de 

Stuurgroep). 

•  Besluit van de 19 gemeenten in Noord-Holland-Noord begin 2014 om aan de GGD Hollands 

Noorden de opdracht te verstrekken tot het opstellen van een businesscase AMHK Noord-

Holland-Noord. 

 

Argumenten                                                                                                                                      

• De Regiovisie geeft de beleidskaders aan waarbinnen de gemeenten hun beleid ten aanzien 

van huiselijk geweld en kindermishandeling vormgeven. Dit draagt eraan bij, dat 

maatregelen in samenhang en integraal worden uitgevoerd, waarbij het gezin het 

uitgangspunt vormt.  

• De reden om te kiezen voor Noord-Holland Noord als schaalgrootte, is in de eerste plaats 

efficiëntie. Het is de schaalgrootte die ook gehanteerd wordt door de Veiligheidsregio, de 

GGD en verschillende andere organisaties. Verder is voor het inschakelen van bepaalde 

specialisten een dergelijke schaalgrootte noodzakelijk. Daarnaast willen we graag met één 

gezamenlijke visie een zoveel mogelijk eenvormige aanpak bevorderen voor dit hele gebied. 

Uiteraard met voldoende ruimte voor verdere regionale en lokale invulling. Hiervoor worden in 

de tweede helft van dit jaar regionale actieprogramma’s opgesteld. 

• Op 1 januari 2015 moeten alle gemeenten een bovenregionaal Advies- en Meldpunt Huiselijk 

Geweld en Kindermishandeling (AMHK) hebben gerealiseerd.  

Begin 2014 hebben de 19 gemeenten in Noord-Holland Noord ervoor gekozen om één AMHK 

in te richten op bovenregionaal niveau.  Het AMHK wordt gevormd door samenvoeging van 

het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling(onderdeel van Bureau Jeugdzorg) en de drie 

Steunpunten huiselijk geweld in Alkmaar, Den Helder  en Hoorn. De gemeenten hebben aan 

de GGD Hollands Noorden opdracht gegeven om een businesscase AMHK uit te werken. De 

businesscase wordt naar verwachting in oktober ter besluitvorming aan de gemeenten 

aangeboden. De Regiovisie Huiselijk geweld en Kindermishandeling vormt het beleidskader 

op basis waarvan de businesscase AMHK kan worden beoordeeld.  
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•  De laatste tijd wordt meer dan ooit de aandacht gericht op het versterken van de 

zelfredzaamheid, het inschakelen van het eigen netwerk van cliënten, preventie, vroegtijdig 

signaleren en tijdig ingrijpen als dat nodig is. Als het gaat om het voorkomen van huiselijk 

geweld en kindermishandeling, ligt hier voor gemeenten een duidelijke kans. Belangrijk 

uitgangspunt van de Regiovisie is dat er een  beweging naar voren wordt gemaakt, met het 

accent op preventie, vroeg signaleren en het bijtijds met lichte ingrepen bijsturen. De 

gebiedsteams spelen hierbij een belangrijke rol. Anderzijds geeft de Regiovisie ook richting 

aan de afspraken die de gemeenten in het kader van de transitie jeugdzorg moeten maken 

met de gecertificeerde instellingen en de Raad voor de Kinderbescherming. Het betreft dan 

met name die situaties waarbij er zorgen zijn over de veiligheid of de 

ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen in een gezin. De aanpak huiselijk geweld en 

kindermishandeling sluit hiermee nadrukkelijk aan op de transities jeugd en Wmo. 

 

Risico's 

De vaststelling van deze visie, die richtinggevend is voor de aanpak van huiselijk geweld en  

kindermishandeling heeft als zodanig geen juridische gevolgen.  

In de ‘Regioaanpak Veilig Thuis” van de VNG wordt ook de grote teruggang in financiële middelen 

genoemd, waarmee alle gemeenten worden geconfronteerd in het kader van de decentralisaties 

(Jeugd, AWBZ en Participatiewet).  Verder vindt vanaf 2015 een herverdeling plaats  van de landelijke 

middelen voor de vrouwenopvang (de decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang). Alkmaar krijgt 

daarbij als ‘voordeelgemeente’ een extra uitkering maar Den Helder krijgt minder geld. Tegenover 

het extra geld van Alkmaar staan ook extra verplichtingen omdat de totale landelijke opvangcapa-

citeit gelijk moet blijven.  

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen, 

 

 

 
1) Daar waar in dit voorstel wordt gesproken over gebiedsteam wordt ook verstaan sociaal wijkteam, 

jeugd- en gezinsteams, enzovoort. 

²) De Stuurgroep Jeugd & Veiligheid bestaat uit 6 wethouders en twee burgemeesters uit elk van de 

drie sub-regio’s, aangevuld met vertegenwoordigers van OM, politie, de Raad voor de 

Kinderbescherming en de GGD. De Stuurgroep staat onder voorzitterschap van de burgemeester van 

Stede Broec. 

 

 

gemeentesecretaris 

 

 

 

De heer N.H. Swellengrebel 

burgemeester 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 
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De raad van de gemeente Schagen, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 september 2014, nr.04.5;  

 

gezien het advies van de commissie Samenleving d.d. 16 september 2014; 

 

 

gelet op het bepaalde in de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning 

 

besluit: 

1. De Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling Noord-Holland Noord vast te stellen. 

2. De gemeenten Alkmaar, Den Helder en Hoorn opdracht te geven om samen met de 

regiogemeenten de regiovisie nader uit te werken in regionale actieprogramma’s voor de regio’s 

Alkmaar, Kop van Noord-Holland en West-Friesland.   

 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van: 28 oktober 2014. 

 

 

De raad van de gemeente Schagen, 

 

griffier 

 

 

 

Mevrouw E. Zwagerman 

voorzitter 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

 

 

Raadsbesluit 


