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Voorstel tot het vaststellen van de notitie huiselijk geweld.

Aan de Raad.

Vanaf 2005 ontvangt de gemeente Den Helder subsidie vanuit de Rjjksstimuleringsregeling Advies- en
steunpunten huiselijk geweld t.b.v. de voorbereiding en het opzetten van een regionaal Advies en
Steunpunt. Vanaf 2006 is dit steunpunt gerealiseerd (met cofinanciering van gemeente Den Helder).
De subsidieregeling loopt nog door t/m 2007 (waarna het budget naar verwachting aan het
gemeentefonds zal worden toegevoegd).
Met steun van VNG en Transact zijn regiogemeenten vanaf 2005 een aantal keren bijeen geweest in
de zgn. kringbijeenkomsten huiselijk geweld. In deze bijeenkomst is gewerkt aan: informatie-
uitwisseling en afstemming. Er is o.m. gesproken over de regiefunctie van gemeenten m.b.t. huiselijk
geweld en de afstemming tussen zorg- en veiligheidsbeleid.

Vanuit de kringbijeenkomsten is de wens geuit tot een regionale beleidsvisie huiselijk geweld te
komen. Een beleidsvisie ontbreekt op dit moment nog. Er is als het ware gestart vanuit de praktijk.
Door de gemeenten wordt dit toch wel als een gemis gevoeld:

een nota maakt alle informatie gemakkelijk beschikbaar voor alle betrokkenen (de snel
wisselende raads- en collegeleden, betrokken ambtenaren van verschillende afdelingen van
alle gemeenten, maatschappelijke organisaties enz.);
een nota vormt een gezamenlijk beeld van wat al is gerealiseerd en welke vervolgstappen nog
kunnen worden gezet;
een regionale nota kan voor alle gemeenten bruikbaar bij het maken van bv. een
meerjarennota WMO (huiselijk geweld maakt onderdeel uit van het prestatieveld
maatschappelijke opvang), een nieuwe nota Lokaal volksgezondheidsbeleid of Integraal
Veiligheidsbeleid.

Als centrumgemeente vrouwenopvang heeft Den Helder, in samenspraak met regiogemeenten, een
concept-notitie geschreven. Deze is op 15 januari door het college vastgesteld en als kadernotitie aan
regiogemeenten aangeboden. Op 16 februari is de concept-notitie besproken in de commissie MW,
op 19 februari in het PO Zorg van het Gewest.

De nota is in grote lijnen positief ontvangen in de raadscommissie MW. Vragen en opmerkingen
betroffen onder meer:
- de cijfers over huiselijk geweld;
- het wetsontwerp huisverbod;
- de relatie huiselijk geweld en geweld op straat;
- de specifieke aandacht voor allochtonen;
- de wachtlijstproblematiek;
- de aanpak van hiaten in het hulpverleningsaanbod;
- de financiering van de aanpak van huiselijk geweld na 2007.
In bijlage 1 een weergave van de belangrijkste opmerkingen en vragen, voorzien van een kort
commentaar. N.a.v. de opmerkingen/reacties is de nota iets aangepast en op 27 februari door het
college vastgesteld.



In de raadscommissie MW is door meerdere partijen de wens geuit nu al te besluiten om het voor het
Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld beschikbare budget ook na 2007 beschikbaar te houden voor
de aanpak van huiselijk geweld. Het is een wens die door het college zeker in beschouwing zal
worden genomen in het kader van de evaluatie van het ASHG (uiteraard mits het budget van de
rijksstimuleringsregeling, zoals wordt verwacht, na 2007 aan het gemeentefonds wordt toegevoegd).
Over de wijze waarop de aanpak van huiselijk geweld na 2007 zal worden vormgegeven zal u in het
kader van de evaluatie van het ASHG een voorstel worden voorgelegd.

Den Helder, 13 maart 2007.

Burgemeester en Wethouders van Den Helder,

, wnd. burgemeester

, secretaris



CONFORM '

Nr. 052/OWS (2007)

De Raad van de gemeente Den Helder;
gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van Den Helder van 13 maart
2007, nr. 52/OWS;

b e s l u i t :

de notitie huiselijk geweld vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering

H MEI 2007

, voorzitter

\ , griffier



Nr. 052A/GR (2007).

ADVIES over het voorstel tot het vaststellen van de notitie huiselijk geweld.

Aan de Raad.

In haar vergadering van 7 mei 2007 heeft de commissie Maatschappelijk ontwikkeling het
bovengenoemde voorstel besproken.

De commissie adviseert unaniem positief over het voorstel.

Op basis hiervan stelt de commissie voor het voorstel te agenderen als hamerpunt voor de
raadsvergadering van 14 mei 2007.

Den Helder, 7 mei 2007.

commissie Maatschappelijk ontwikkeling

J.K. Vis: ^voorzitter.

missiegriffier


