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Betreft: Advies en vragen CMO m.b.t. Transformatieagenda Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Geacht College,
De CMO heeft de nota Transformatieagenda Huiselijk Geweld en Kindermishandeling besproken in
haar vergadering van 8 maart j.l., in aanwezigheid van wethouder Pinkster, mevrouw Hessels en de
heer Krük.
Daaraan voorafgaand heeft de CMO helaas geen gelegenheid gehad zich te laten informeren door
organisaties en personen die werkzaam zijn in of ervaring hebben met het betreffende beleidsveld.
De reden hiervan is de late toezending voor advies van het document, kort voor de vergadering van 8
maart. Dit terwijl de nota als definitief concept reeds op 26 januari gereed was.
Wij verzoeken u nogmaals de door de CMO te behandelen nota’s e.d. tijdig toe te zenden!
In voorkomende gevallen is het toezenden van een nog niet definitief concept o.i. mogelijk en
wenselijk.
Naar aanleiding van onze bevindingen en de discussie tijdens de vergadering willen wij het volgende
naar voren brengen.
1. Het is op zich goed en logisch dat de gemeente in dit beleidsveld samenwerkt met andere
gemeenten bij het opzetten en uitvoeren van beleid. De gemeente is echter volledig
verantwoordelijk gesteld in de nieuwe wetgeving. Vraag is wel welke invloed de gemeente
nog kan hebben op beleid en uitvoering als, zoals bij dit beleidsveld, veel in regionaal verband
wordt afgestemd en geregeld.
2. Het gaat om een transformatieagenda die gepaard gaat met een flinke krimp in het budget.
Hoe is dit budget opgebouwd en hoe denkt het college om te gaan met onvoorziene
uitgaven? Hoe is dit regionaal geregeld?
3. Als omvattende uitvoeringsorganisatie wordt ‘Veilig Thuis’ aangemerkt, een groot-regionale
samenwerkingsorganisatie. In de nota worden de doelstellingen en randvoorwaarden van
deze op te zetten organisatie echter onvoldoende duidelijk gemaakt, resp. lijken er verschillen
van mening te bestaan bij de deelnemende partijen:
Op een aantal plaatsen in de nota wordt deze nieuwe organisatie ten tonele gevoerd, worden
er grote verwachtingen aan gekoppeld, maar wordt ook beschreven dat de ontwikkeling, het
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feitelijk opzetten van deze overkoepelende organisatie, nog niet optimaal verloopt. Redenen
hiervoor lijken te zijn de verschillen van inzicht van de deelnemende partijen: de gemeenten
en de organisaties van waaruit ‘Veilig Thuis’ moet ontstaan.
Dit lijkt ons geen goede gang van zaken. Het lijkt te ontbreken aan sturing als gevolg van de
veelheid van partijen. Wat gaat de gemeente hieraan doen?
Met betrekking tot de afstemmingsproblematiek constateert de CMO dat het een ingewikkeld
en moeizaam proces is om alle partijen die op een of andere wijze betrokken zijn bij de
transformatieagenda op één lijn te krijgen. Gelet op de complexiteit is dat enerzijds te
begrijpen en anderzijds teleurstellend. Wiens belang staat centraal? Voorkom dat het wiel
opnieuw uitgevonden moet worden. Betrek ook kinderen bij de opstelling van verdere
plannen. Maak er een thema van op scholen en vraag aan kinderen hoe zij geholpen willen
worden.
De CMO mist een beschouwing over preventie. Bijvoorbeeld waarom wordt er geen melding
gemaakt van rapportages over het gebruik van de kindertelefoon en de resultaten van de
anonieme gesprekken met de betreffende jongeren?
Op welke wijze ondersteunt de gemeente de kindertelefoon?
De lokale paragraaf, de ‘couleur locale’, betreft “het aanscherpen van lokaal beleid, passend
bij de context van de betreffende gemeente”.
Deze context wordt o.i. onvoldoende omschreven, terwijl de gemeente wel volledig lokaal
verantwoordelijk is voor signalering, diagnostiek, hulp en behandeling bij huiselijk geweld en
kindermishandeling.
Beter ware het de lokale paragraaf als voornaamste onderdeel, als eerste in de nota te
presenteren en vervolgens de gewenste regionale samenwerkingsvormen te beschrijven. Op
die wijze wordt het gemeentelijk beleid veel transparanter en duidelijker naar voren
gebracht.
Wij adviseren u de lokale paragraaf aan te vullen en tot een hoofdstuk Lokaal Beleid 20162019 om te vormen, met heldere en specifieke doelstellingen, uitgangspunten, speerpunten
en de relaties met de regio en een beschrijving van de Voorster situatie op de verschillende
deelgebieden. In hoeverre heeft de Gemeente Voorst specifieke informatie die de aandacht
beter doet richten?
De lokale paragraaf is op dit moment summier en weinig concreet. Op welke termijn wordt
een uitgewerkte lokale paragraaf verwacht?
Graag aandacht voor de lokale coördinator. De resultaten lijken op dit moment positief,
blijkbaar is de lokale inbedding vruchtbaar. Zorg dat bij inbedding in een nieuwe structuur
naar bijvoorbeeld ‘Veilig Thuis’ garanties worden afgedwongen, zodat een nieuwe aanpak
niet leidt tot verminderde aandacht voor de lokale ketenaanpak.
In de regio gaat het om 60% geweld dat niet stopt. In hoeverre worden good practices benut?
Het family justice center in Venlo meldt een reductie van recidive tot onder de 10 procent.
In de nota wordt op blz. 11 gesteld: “Er wordt zoveel mogelijk gewerkt via het vrijwillig
kader”. In hoeverre is de overtuiging juist dat met een recidivecijfer van 60% de aanpak bij
voorkeur op vrijwillige basis moet plaatsvinden? Is hier niet beter ‘waar het kan vrijwillig en
waar nodig drang of dwang’ op z’n plaats?
Hoe denkt het college “de verantwoordelijkheid van inwoners (blz.9, ad 2) en vrijwilligers te
mobiliseren? Als inwoners en vrijwilligers verantwoordelijkheid hebben, dan klinkt de
suggestie hierin door dat bij nalatigheid dit ook gevolgen heeft voor inwoners of vrijwilligers.
Wat is de visie van het college op dit punt?

12. “Zoals in de visie en uitgangspunten is verwoord heeft elke inwoner van de regio en elke
professional een verantwoordelijkheid in het voorkomen, signaleren en melden van huiselijk
geweld en kindermishandeling. “ (blz.14). U doelt hierbij op het gebruik maken van de
meldcode?
Wat wordt met verantwoordelijkheid van de inwoners bedoeld? Is de suggestie die hier
vanuit gaat niet uitsluitend van toepassing op professionals?
13. In de 3e monitor Kinderrechtenmonitor 2014 worden veel cijfers gepresenteerd.
De CMO wil graag geïnformeerd worden over de aantallen binnen de eigen gemeente.
14. Waar is het meldpunt Veilig Thuis (per 01.01.2015) ondergebracht?
15. ‘Voorkomen wachtlijsten bij interventies’ (blz.45): Het ontstaan van wachtlijsten is vrij
complex. Met name het beschikbaar komen van woningen. De CMO zou graag goed inzicht
willen hebben in de gevolgen voor burgers.
16. De CMO wil graag geconsulteerd worden in het programma van eisen voor een kwalitatieve
rapportage.

Tot slot willen wij opmerken dat de voorliggende nota blijk geeft van toewijding voor de doelgroepen
die het betreft. Dat vinden wij belangrijk omdat het de wijze van uitvoering van beleid gezicht geeft.
In de nota is opgenomen een uitvoerige evaluatie ‘De Onmacht Voorbij 2012-2015’. In deze evaluatie
worden tal van verbeterpunten herkend en erkend en verbetervoorstellen geformuleerd. De
evaluatie geeft een goed beeld van de complexiteit en de samenhang die al is aangebracht.
Wij rekenen erop dat u een strakke verbeteragenda zult opzetten en realiseren.
Wanneer kunnen wij kennis nemen van de Voorster agenda ter zake?

De CMO is gaarne bereid tot een nadere toelichting en wacht uw reactie met belangstelling af.

Hoogachtend,

Voorzitter,
F.W. van der Vegte.

Secretaris,
A.H.A. Janssen.

