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Onderwerp:  Regiovisie Huiselijk geweld en Kindermishandeling Noord-Holland-Noord 

 

Gevraagd besluit: 

De Regiovisie Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Noord-Holland Noord vast te stellen. Hierin zijn de 

beleidskaders vastgelegd voor o.m. 

- de verantwoordelijkheid van de gemeenten op deze terreinen op lokaal, regionaal en bovenregionaal niveau; 

- afspraken over samenwerking, taakverdeling en regievoering; 

- de relatie tussen de lokale wijkteams en het bovenregionale Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en 

Kindermishandeling (AMHK); 

- de relatie van de wijkteams met het gedwongen kader van de jeugdhulpverlening. 

 

Publiekssamenvatting 

Vanaf 2015 zijn de gemeenten volledig verantwoordelijk voor de aanpak van huiselijk geweld en 

kindermishandeling. Zij moeten regionaal afspraken maken over de wijze waarop ze dat doen. De 19 

gemeenten in Noord-Holland-Noord hebben besloten op dit gebied zoveel mogelijk samen te werken. De 

hoofdlijnen van hun aanpak hebben zij vastgelegd in een Regiovisie Huiselijk geweld en Kindermishandeling 

Noord-Holland-Noord. Aandacht voor preventie staat centraal: door tijdig te signaleren en hulp te bieden kan 

escalatie van geweld in veel gevallen worden voorkomen. De veiligheid voor alle betrokkenen staat uiteraard 

altijd 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. 

 

Inleiding 

De gemeenten hebben vanaf 1-1-2015 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 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 voor o.m.: 

- de verantwoordelijkheid van de gemeenten op deze terreinen op lokaal, regionaal en bovenregionaal niveau; 

- afspraken over samenwerking, taakverdeling en regievoering; 

- de relatie tussen de lokale wijkteams en het bovenregionale Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en 

Kindermishandeling (AMHK); 

- de relatie van de wijkteams met het gedwongen kader van de jeugdhulpverlening. 

 

De aandacht voor preventie staat in de visie 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. De 

Regiovisie vormt tevens het beleidskader voor de beoordeling van de businesscase AMHK die in het najaar aan 

de gemeenten wordt voorgelegd.  

 

                                                      
1
 Daar waar in dit voorstel wordt gesproken over gebiedsteam wordt ook verstaan sociaal wijkteam, jeugd- en gezinsteams, enzovoort. 
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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.  

 

Beoogd maatschappelijk resultaat 

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 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 

Kindermishandeling 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 september ter besluitvorming aan de gemeenten aangeboden. De Regiovisie 

Huiselijk geweld en Kindermishandeling vormt het beleidskader op basis waarvan de businesscase AMHK 

kan worden beoordeeld.   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. 

 

Maatschappelijk draagvlak 

De regiovisie is opgesteld in samenspraak met de gemeenten in Noord-Holland-Noord en betrokken 

organisaties. De regiovisie is gelijktijdig ter besluitvorming aan alle 19 gemeenten gezonden. Hij is ter 

                                                      
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 Stedebroec. 
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kennisname aangeboden aan het WMO-platform. Naar verwachting zullen alle gemeenten in Noord-Holland-

Noord de Regiovisie vaststellen.  

 

Het voorstel leent zich niet voor het houden van een referendum. Het raadsbesluit valt onder de 

uitzonderingsbepalingen van artikel 2 sub b van de Referendumverordening 2012 gemeente Den Helder.  

Het betreft uitvoering van een besluit van een hoger bestuursorgaan (zijnde de rijksoverheid). 

 

Financiële consequenties 

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 Decentralisatieuitkering vrouwenopvang die de centrumgemeenten Alkmaar en Den Helder van het rijk 

ontvangen; 

-  de financiële middelen voor het huidige AMK, die op 1 januari as. 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. 

 

Communicatie 

Na besluitvorming wordt het persbericht verstuurd dat is gevoegd bij de aanbiedingsbrief van de Stuurgroep 

Jeugd & Veiligheid. De Stuurgroep wordt geïnformeerd over het besluit van de raad. 

 

Realisatie 

Als vervolg op de Regiovisie Huiselijk geweld en Kindermishandeling worden in de tweede helft van 2014 meer 

gedetailleerde regionale actieprogramma’s opgesteld voor de regio’s Kop van Noord-Holland, West-Friesland 

en Regio Alkmaar. 

Tevens wordt in het najaar het businessplan voor het Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en 

Kindermishandeling (AMHK) aan de gemeenten ter besluitvorming voorgelegd.  

 

 

 

Den Helder, 9 september 2014. 

 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 

 

burgemeester 

Koen Schuiling  
  

 

secretaris 

drs. M.J. van Dam-Gravestijn CCMM  
  

 


