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Geachte heer van der Heiden,
Op 15 mei jl. is de regiovisie Huiselijk Geweld en Kindermishandeling besproken in de sociale
raad. Wij hebben u hierover advies gevraagd. Op 16 mei heeft u hierop schriftelijk gereageerd.
Wij willen graag ingaan op uw advies.
Bij het beleidsveld huiselijke geweld en kindermishandeling gaat om stevige problematiek, die
verstrekkende gevolgen heeft voor betrokkenen. Er zijn veel professionele instanties
betrokken bij de uitvoering van het beleid op dit gebied.
U wijst hierop op de goede samenwerking tussen instanties en de link naar de plaatselijke
hulpverlening.
Vanaf 1 januari 2015 zullen alle meldingen huiselijk geweld en kindermishandeling naar het
nieuw in te richten meldpunt AMHK gaan. Vanuit het meldpunt wordt er actie uitgezet naar de
diverse instanties of lokale gemeenten. Dit kunnen de buurtcoaches zijn of de wijkteams, ook
in preventieve sfeer. Indien het casussen zijn worden deze ook in de Veiligheidskamer
besproken of in het screeningsoverleg van de Veiligheidskamer. Daar wordt besloten bij welke
hulpverleningsorganisaties het wordt neergelegd. Er zit dus nauwe afstemming tussen het
moment van binnenkomst en de afwikkeling. Het is belangrijk dat er goede afstemming is met
het nieuwe meldpunt AMHK, de veiligheidkamer en de lokale wijkteams/buurtcoach. Dat
bekend is wie waarvoor verantwoordelijk is en dat hierover ook helder afspraken worden
gemaakt.
Alle lokale gemeente zullen ook moeten inzetten op preventie, signalering en het natraject. Bij
het ontwikkeltraject rondom de wijkteams en buurtcoach zal dit ook meegenomen worden.
U vraagt naar de verheldering rondom de beslisstructuur.
Centrumgemeente Arnhem voor de Vrouwenopvang is verantwoordelijk voor de middelen
huiselijk geweld en kindermishandeling. Onderdeel hiervan is onder andere de vrouwenopvang,
opvang van tienermoeders en de afspraken met Moviera over inzet vanuit het steunpunt
huiselijk geweld. Er worden ook afspraken gemaakt over voorlichting en ondersteuning aan de
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regiogemeenten. Regiogemeenten kunnen gebruik maken met middelen voor cursussen, inzet
materiaal enz.
Alle gemeenten verantwoordelijk voor inzet op preventie, vroegsignalering en aanpak huiselijk
geweld. Het gaat hierbij om het gehele systeem, gerichte aanpak en integrale benadering. Wij
verwijzen hierbij ook naar de Wet meldcode, de verwijsindex en het huisverbod. De lokale
middelen zijn in diverse beleidsvelden verweven (gezondheidszorg, onderwijs, wmo).
Verder vraagt u duidelijkheid over de overgang van het huidige systeem naar het nieuwe
systeem. Vanaf 1 januari 2015 worden alle gemeenten verantwoordelijk voor de bestrijding van
huiselijk geweld en kindermishandeling. Bovendien wordt er het nieuwe meldpunt AMHK
ingericht. Dit zal een zorgvuldig overdracht zijn.
U vraagt aandacht voor de specifieke doelgroepen en de ervaringen op plaatselijk niveau.
De gemeente Doetinchem is op dit moment bezig met de uitrol van de buurtcoaches. Zij
zullen een belangrijke schakel zijn in de keten kindermishandeling en huiselijk geweld. Zij
hebben een belangrijke taak op het gebied van preventie, vroegsignalering en nazorg. Daarnaast
speelt de veiligheidskamer een belangrijke rol bij de bespreking van casussen en de afhandeling
hiervan. Het lokale zorgnetwerk wordt ingeschakeld als het dreigt vast te lopen.
De rol van opvoedingsondersteuning vervalt en maakt onderdeel uit van de werkzaamheden
van de buurtcoaches.
Er is inderdaad veel ervaring met tienermoeders. Qua opvang zijn er afspraken met
Centrumgemeente Arnhem. In Doetinchem is er tot juni 2014 het project Young en Kids,
hierbij worden tienermoeders begeleid in hun vragen en problemen op de diverse
levensdomeinen. De tienermoeders komen uit de hele regio. Het is op dit moment nog niet
bekend of het project vervolg krijgt.
U verwijst naar de organisatie zoals bijvoorbeeld het Platform Armoede bestrijding en de
effecten hiervan op het gezinssysteem. Dit zou in de uitvoeringsplannen sociaal domein
opgenomen kunnen worden. Tevens vraagt u aandacht voor de kinderen, die opgroeien in
gezinnen waar druggebruik door ouders voortkomt, waarbij ook sprake is van kwetsbaarheid
op sociaal emotioneel gebied. Terecht merkt u op dat sociale mishandeling en gebrek aan
veiligheid het leven van een kind hun hele leven kan beïnvloeden.
Verder vraagt u aandacht voor de nieuwe wet Zorg en Dwang, die beschrijft wat onder
onvrijwillige zorg valt. U geeft aan dat ouderen langer thuis moeten wonen, waardoor er in de
thuissituatie ook sprake kan zijn van onvrijwillige zorg. Het zou van belang zijn om hierop toe
te zien en te monitoren. Op dit moment is nog niet duidelijk hoe dit ingevuld moet worden.
Verder wijst u naar de invulling een vertrouwenspersoon of een ombudsman voor dit
beleidsveld. Hoe dit ingevuld moet worden is nog niet duidelijk.
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Tot slot willen wij het volgende opmerken.
Iedereen heeft het recht om zo goed en veilig mogelijk in zijn eigen leefomgeving op te kunnen
groeien, werken en leven. Alle gemeenten moeten hierop inzetten door middel preventie en
vroegsignalering. Indien er specialistische hulp nodig is moet er dicht bij huis snel en efficiënt
passende hulp geboden worden. Een belangrijke rol hierbij is de lokale inrichting of dit nu
wijkgericht of buurtcoachwerk is. In de Doetinchemse Keuze en de daarbij behorende
uitvoeringsplannen zal zit opgenomen worden.
Wij danken u voor uw uitgebreide advies.
Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Doetinchem,

secretaris

burgemeester

