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MEMO AAN DE GEMEENTERAAD 

 

 

Geachte leden van de raad, 

 

 

Aan uw raad wordt ter informatie toegezonden de Startnotitie “Veilig Thuis” naar een 

gemeentelijke regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling.  

 

Doelstelling en missie: 

De doelstelling van deze startnotitie is het creeren van een veilig thuis voor kinderen 

en volwassen. De missie is het versterken van een thuis waar kinderen veilig 

opgroeien en zich kunnen ontwikkelen en waar volwassen geweldloos kunnen 

samenleven en participeren in de samenleving. 

  

Samenvatting: 

Vanaf 2015 moeten gemeenten in regionaal verband afspraken hebben gemaakt over 

de besteding van middelen die het Rijk beschikbaar stelt aan centrumgemeenten via 

de "decentralisatieuitkering vrouwenopvang". Centrumgemeente Rotterdam is verplicht 

voor 2015 samen met de schilgemeenten (Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk, 

Krimpen aan den IJssel, Lansingerland en Capelle aan den IJssel) een regiovisie op te 

stellen gericht op het tegengaan van huiselijk geweld en kindermishandeling. 

 

Rotterdam is verantwoordelijk voor de opvang van slachtoffers van huiselijk geweld, 

voor het in stand houden van een meldpunt dat 24 uur per dag bereikbaar is voor hulp 

en advies, voor casemanagement ingevolge de Wet tijdelijk huisverbod en voor 

proces- en beleidsregie inclusief voorlichting, deskundigheidsbevordering en 

monitoring. Meldingen van huiselijk geweld komen binnen bij het Advies- en Steunpunt 

Huiselijk Geweld. Nadat een melding door de frontoffice is behandeld wordt deze 

doorgezet naar de lokale zorgcoordinator huiselijk geweld voor het inzetten van zorg 

en hulp. 
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De regiovisie moet leiden tot beter regionaal en lokaal beleid waarbinnen alle partijen 

hun verantwoordelijkheid nemen voor de aanpak van huiselijk geweld en 

kindermishandeling. De verbetering kan tot stand komen binnen het geheel van de 

transformaties die het gevolg zijn van de grote decentralisaties. 

 

Een belangrijk punt om overeenstemming over te bereiken, is de bijdrage van de 

centrumgemeente en de schilgemeenten aan het totaal van de kosten in de aanpak 

van huiselijk geweld en kindermishandeling. Hierover vindt in de bestaande situatie al 

geruime tijd discussie plaats tussen Rotterdam en de schilgemeenten. Momenteel 

wordt landelijk een nieuw (objectief) verdeelmodel ontwikkeld gebaseerd op onder 

meer het aantal inwoners en de zorgzwaarte in de regio. De discussie zal zich 

toespitsen op de aard, de kwaliteit en het bereik van de centrumgemeentelijke 

voorzieningen in relatie tot de benodigde/gewenste inzet op lokaal niveau. 

 

Belangrijkste aandachtspunten: 

In de startnotitie wordt de koers uitgezet voor de uitwerking van de belangrijkste 

aandachtspunten in een regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling. Deze zijn: 

1. Positionering van een geintegreerde aanpak binnen het sociale domein met 

specifieke aandacht voor het veiligheidsaspect en behoud van bestaande expertise. 

2. Heldere verdeling van taken, rollen en verantwoordelijkheden tussen de 

centrumgemeente en de schilgemeenten, inclusief de budgetverdeling. 

3. Borging van het veiligheidsaspect in een integrale aanpak Wmo aanpak. Veiligheid 

van alle betrokkenen staat namelijk voorop. 

 

De regiovisie zal u tezijnertijd door middel van een informatienota ter besluitvorming 

worden aangeboden. Vooraf zal er een informatiebijeenkomst worden gehouden.   

 

Met vriendelijke groet, 

het college van de gemeente Albrandswaard, 

de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 

 

 

 

 

 


