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1 In te stemmen met de beleidsvisie huiselijk geweld 2011 - 2015;

2 de raad de beleidsvisie ter vaststelling aan te bieden;

3 het raadsvoorstel en ontwerp-raadsbesluit vast te stellen;

4 dit besluit openbaar te maken. 



  

  

 

Financiële aspecten: 
In te vullen door de initiërende dienst 
Financiële gevolgen voor de gemeente?  Ja  Nee nmlkj nmlkji
Begrotingswijziging  Ja  Nee nmlkji nmlkj

Vermindering regeldruk: 
In te vullen door de initiërende eenheid 
Is de checklist vermindering regeldruk ingevuld?  Ja  Nee  N.v.t. nmlkj nmlkj nmlkji

Voorstel openbaarmaking conform Wet Openbaarheid Bestuur (WOB) 
 De nota en het besluit openbaar te maken gfedc
 De nota en het besluit openbaar te maken vergezeld van bijgaand persbericht gfedcb
 De nota en het besluit openbaar te maken nadat    gfedc

   De nota en het besluit openbaar te maken, behalve…   
 

  

gfedc

   Het besluit openbaar te maken, maar niet de nota, gelet op artikel:gfedc

   De nota en het besluit niet openbaar te maken, gelet op artikel:gfedc

  

Kennisgeving (publicatie) conform AWB Bekendmaking conform AWB 

 Huis-aan-huisbladen (Deventer Post) gfedc  Huis-aan-huisbladen (Deventer Post) gfedc

 Staatscourant gfedc  Staatscourant gfedc

 Website gemeente Deventer gfedc  Website gemeente Deventer gfedc

 Overig, namelijk  gfedc  Overig, namelijk gfedc

 Er is overleg geweest met het team Communicatie en de communicatie verloopt als volgt. 
     

 Zie bijgaand(e) communicatieplan/ -paragraaf 
 Communicatie is niet van toepassing, omdat 

      

Communicatie over vervolg 

nmlkji

persbericht is bijgevoegd

nmlkj

nmlkj

ADVIESRADEN: 
In te vullen door de initiërende dienst 
Moet een van de adviesraden gehoord worden of op de hoogte 
gesteld? 

 Ja  Nee nmlkj nmlkji



Toelichting en overwegingen 

Inleiding 
Op het beleidsterrein huiselijk geweld hebben de laatste jaren veel ontwikkelingen plaatsgevonden. Eén 
van de belangrijkste is de invoering van het huisverbod en daarmee gepaard de intrede van een sluitende 
ketenaanpak. Ondertussen sluit Deventer steeds meer aan bij regionale ontwikkelingen binnen IJsselland 
en is de veiligheidsmakelaar alweer een jaar actief in Deventer,ook op het gebied van huiselijk geweld. 
Met het opheffen van Regizorg en de komst van de Regiekamer (werktitel) wordt weer een bladzijde 
omgeslagen. Al deze ontwikkelingen maken het noodzakelijk te komen tot een beleidsvisie die 
samenhang brengt en die voor de middellange termijn uitspraken doet over de keuzes die nu voorliggen.
  
Beoogd resultaat 
Het bestrijden en verder terugdringen van huiselijk geweld in Deventer.
  
Kader 
De visie "Veiligheid in uitvoering 2010 - 2014" kondigt een beleidsnota huiselijk geweld aan. Met 
onderliggend stuk wordt invulling gegeven aan dit voornemen.
  
Argumenten voor en tegen 
De gemeente Deventer ziet het als haar taak om huiselijk geweld te bestrijden en de gevolgen voor de 
slachtoffers zo beperkt mogelijk te houden door adequate hulp te bieden. Het is daarom belangrijk dat we 
over een visie beschikken die zich uitspreekt over de ontwikkelingsrichting op dit beleidsterrein. 
De vorige beleidsvisie strekte zich tot 2010.  Het is daarom noodzakelijk voor de komende periode met 
een nieuwe visie de ketenaanpak huiselijk geweld verder te ontwikkelen. Om gerichte opdrachten te 
geven aan de instellingen dient de gemeente een helder beeld hiervan te schetsen  
  
Draagvlak 
De beleidsvisie is afgestemd met de ketenpartners, waaronder de politie. 
  
Financiële consequenties 
De knelpunten komen in de visie duidelijk naar voren: de beschikbare budgetten zijn gebaseerd op de 
ketenaanpak die is opgestart in 2009. Het aantal meldingen is echter sterk gestegen (in 2009 103, 2010 
150 en 2011 naar verwachting 200) waardoor er een discrepantie dreigt te ontstaan tussen het aanbod 
van zorgcoördinatie en de vraag hiernaar op basis van de meldingen. We lopen hiermee het risico dat er 
een wachtlijst kan ontstaan. Het uitgangspunt is dat met de huidige budgetten kan worden voorzien in de 
benodigde zorgcoördinatie. In principe worden  verwachte overschrijdingen zo snel mogelijk vooraf 
voorgelegd aan het college. Afhankelijk van de wijze van dekking zal de raad op de hoogte worden 
gesteld. 
  
Aanpak/uitvoering 
In de beleidsvisie wordt voortgeborduurd op de bestaande situatie, waarin ketenaanpak centraal staat. We 
zien, dat het aantal meldingen steeds verder toeneemt en dat het huisverbod als instrument steeds vaker 
wordt ingezet. Dat geeft druk op de bestaande capaciteit van het team Huiselijk geweld, dat sinds januari 
dit jaar ressorteert onder Dimence. Hierboven is al gemeld dat het risico op een wachtlijst in beeld 
komt. In de visie worden 4 groepen geprioriteerd die niet ten gevolge van de drukte op die wachtlijst 
mogen worden geplaatst. Het gaat dan om gezinnen met kinderen, oudermishandeling, eergerelateerd 
geweld en uiteraard alle huisverboden.   
In de beleidsvisie wordt het thema deskundigheidsbevordering maar zeer beperkt aangeroerd: het belang 
van dit beleidsaspect wordt zeker erkend, maar gelet op de beperkte middelen maakt een intensieve 
campagne op dit gebied geen onderdeel uit van de beleidsprioriteiten. 
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Voorstel 
De beleidsvisie huiselijk geweld 2011 – 2015 vast stellen 
 
Inleiding  
Op het beleidsterrein huiselijk geweld hebben de laatste jaren veel ontwikkelingen plaatsgevonden. 
Eén van de belangrijkste is de invoering van het huisverbod en daarmee gepaard de intrede van een 
sluitende ketenaanpak. Ondertussen sluit Deventer steeds meer aan bij regionale ontwikkelingen 
binnen IJsselland en is de veiligheidsmakelaar alweer een jaar actie in Deventer, ook op het gebied 
van huiselijk geweld. Met het opheffen van Regizorg en de komst van de Regiekamer (werktitel) wordt 
weer een nieuwe bladzijde opgeslagen. Al deze ontwikkelingen maken het noodzakelijk te komen tot 
een beleidsvisie die samenhang brengt en die voor de middellange termijn uitspraken doet over de 
keuzes die nu voorliggen. 
 
Beoogd resultaat  
Het bestrijden en verder terugdringen van huiselijk geweld. 
 
Kader  
De visie “Veiligheid in uitvoering 2010 – 2014” kondigt een beleidsnota huiselijk geweld aan. Met 
onderliggend stuk wordt invulling gegeven aan dit voornemen. 
  
 
  


Draagvlak  
De beleidsvisie is afgestemd met de ketenpartners, waaronder de politie. 
 
Financiële consequenties  
De knelpunten komen in de visie duidelijk naar voren: de beschikbare budgetten zijn gebaseerd op de 
ketenaanpak die is opgestart in 2009. Het aantal meldingen is echter sterk gestegen (in 2009 103, in 
2010 150 en in 2011 naar verwachting 200) waardoor er een discrepantie dreigt te ontstaan tussen 
het aanbod van zorgcoördinatie en de vraag hiernaar op basis van de meldingen. Het risico op een 
wachtlijst komt in beeld. Het uitgangspunt is dat met de huidige budgetten kan worden voorzien in de 
benodigde zorgcoördinatie.  In principe worden verwachte overschrijdingen zo snel mogelijk 
voorgelegd aan het college. Afhankelijk van de wijze van dekking zal de raad hierover op de hoogte 
worden gesteld. 
 
Aanpak/uitvoering  
In de beleidsvisie wordt voortgeborduurd op de bestaande situatie, waarin ketenaanpak centraal 
staat. We zien dat het aantal meldingen steeds verder toeneemt en dat het huisverbod als 
instrument steeds vaker wordt ingezet. Dat geeft druk op de bestaande capaciteit van het team 
Huiselijk geweld, dat sinds 1 januari 2011 ressorteert onder Dimence. Het risico op een wachtlijst zal 
ontstaan. In de visie worden 4 groepen geprioriteerd die niet ten gevolge van de drukte op die 
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wachtlijst mogen worden geplaatst. Het gaat dan om gezinnen met kinderen, oudermishandeling, 
eergerelateerd geweld en uiteraard alle huisverboden. Mocht de afhandeling van deze cases wél in 
de knel komen, dan wordt voorgesteld om per direct extra capaciteit in te kopen en dus 
overschrijding van het budget, alleen in uitzonderlijke gevallen, te accepteren. De raad wordt via de 
planning en controlcyclus, danwel tussentijdsdirect geïnformeerd wanneer een dergelijke situatie 
zich voordoet. 
 


 
 
 
 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Deventer, 
de secretaris, de burgemeester, 


 
 
 
 
 
 
 


drs. A.L.C.S. Lantain ir. A.P. Heidema 
 
 
 







 
 


 


RAADSBESLUIT 
Onderwerp : Beleidsvisie huiselijk geweld 2011 - 2015 


 
Raadsvergadering : 22 juni 2011 Politieke markt d.d.:  8 juni 2011 
Agendapunt :  Portef.houder : burgemeester, weth. De 


Jager 
Voorstelnummer :  BenW-besluit d.d.  : 3 mei 2011 
Eenheid : Eenheid Ruimte en Samenleving 
 


 
 
De raad van de gemeente Deventer, 
 
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 3 mei 2011, nummer 2011.534485 Eenheid 
Ruimte en Samenleving. 
 
BESLUIT 
De beleidsvisie Huiselijk geweld 2011 – 2015 vast te stellen. 
 
 
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 22 juni 2011 


De raad voornoemd, 
de griffier, de voorzitter, 
 


drs. A.G.M. Dashorst ir. A.P. Heidema 
 
 








 


1 
Beleidsvisie huiselijk geweld 2011 – 2015 
 


 


 


Beleidsvisie  huiselijk geweld 2011 - 2015 
 
 
 
Inleiding  Huiselijk geweld als maatschappelijk probleem 
 
Huiselijk geweld blijft een actueel veiligheidsthema dat ongekend veel kanten laat zien: de ketenzorg 
met al zijn specialismen, de repressieve mogelijkheden vanuit politie en justitie en niet als laatste het 
bestuurlijke instrumentarium, zoals de burgemeestersbevoegdheid tot het opleggen van een 
huisverbod. 
Dat het een maatschappelijk probleem is, welke onze aandacht verdient, is inmiddels een breed 
gedragen opvatting. Na verkeersongevallen is huiselijk geweld de belangrijkste doodsoorzaak in geval 
van niet-natuurlijke overlijden. Slachtoffers, waartoe ook kinderen als toeschouwers behoren, lijden in 
tweederde van de gevallen aan langdurige psychologische problemen die ook maatschappelijke 
effecten kennen, zoals (vaak) werkloosheid, slechte schoolprestaties en dus een lagere 
startkwalificatie, vaker betrokken bij incidenten en in de helft van de gevallen zijn de kinderen later in 
hun volwassen leven zelf ook betrokken bij huiselijk geweld zowel als slachtoffer of als dader. 
Alhoewel uit “harde” politiecijfers in 2008 64.000 geregistreerde meldingen van huiselijk geweld 
voortkomen,  wordt het aantal ernstige incidenten achter de voordeur reëel geschat op meer dan 
200.000 landelijk per jaar. Er is dus duidelijk nog sprake van een groot “dark number”.  
In de meest recente onderzoeken (WODC, januari 2011) wordt uitgegaan van het gegeven, dat per 
1000 inwoners er gemiddeld 4 slachtoffer zijn van huiselijk geweld.  
Het mag duidelijk zijn dat de impact van huiselijk geweld op slachtoffers en hun omgeving enorm is. 
Ondanks die emotionele beladenheid van het onderwerp wordt in deze beleidsvisie getracht de 
problematiek zakelijk te beschouwen; de helderheid van standpunten en de leesbaarheid zijn hiermee 
zeker gediend. 
 
 
Hoofdstuk 1  Uitgangspunten 
 
Huiselijk geweld staat al langer op de politieke agenda in Deventer. Als sinds 2003 zijn er 
convenanten gesloten met de ketenpartners. De laatste jaren zijn ook steeds beter de justitiepartners 
aan gehaakt. Gebleken is dat de systeemgerichte, integrale aanpak werkt. Systeemgericht, waardoor 
alle leden van het gezin (systeem) worden betrokken en integraal, omdat alle partners die een 
specifieke expertise op dit thema  worden ingezet.  
Deze visie borduurt voort op de weg die is ingeslagen in 2009: in januari van dat jaar is een nieuw 
convenant getekend, vergezeld van een handboek waarin alle procedureafspraken en functie-
omschrijvingen helder zijn opgenomen. In dat jaar zijn we gestart met het team Huiselijk geweld, 
destijds ondergebracht bij Regizorg. De ketensamenwerking is sinds die tijd goed op gang gekomen, 
niet in de laatste plaats door de inzet van de procescoördinator en de twee uitvoeringscoördinatoren.  
 
 
Doelstelling van gemeentelijk beleid is het stoppen en voorkomen van huiselijk geweld en het 
beschermen van huiselijk geweld slachtoffers. 
 
Hoofdthema in de visie blijft de integrale aanpak. Daarin zijn een sluitende keten, meer aandacht voor 
preventie en vroegsignalering, capaciteit voor outreachende hulpverlening en specifieke 
hulpverleningsprogramma’s voor plegers, kinderen en specifieke groepen slachtoffers nodig. 
De notie, dat het hier gaat om een breed maatschappelijk probleem dient de drager te zijn van een 
beleid dat zowel de gemeente als de partners ondersteunen. 
Samenhang in de oplossing van de problematiek wordt verkregen door uit te gaan van een 
systeembenadering: er wordt zoveel mogelijk gezamenlijk en in ieder geval gelijktijdig hulp geboden 
aan slachtoffer(s), pleger en eventueel de directe omgeving. 
 
Output is gericht op geslaagde interventies met minder recidive tot gevolg en inzicht in aard en 
omvang van het geweld in Deventer. 
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Om deze doelstellingen te kunnen realiseren zal deze visie voorzien in de elementen die thuishoren in 
een gemeentelijke aanpak, waarbij regie, ketensamenwerking, onderlinge verbinding tussen ketens, 
preventie en scholing en doelgroepenbeleid hieronder aan de orde komen. 
 
Output beleid 
 
Tot op de dag van vandaag is de energie op dit beleidsveld gestoken in het opzetten van de keten, het 
werken aan draagvlak, implementeren van de Wet tijdelijk huisverbod, melden, voorlichting etc. 
Tot dusver is geen sprake geweest van een op output gerichte werkwijze: wat leveren alle 
inspanningen uiteindelijk op, voor zowel de individuele zorg als het gemeenschappelijk belang? 
Als centrale beleidsdoelstelling is gedefinieerd: het voorkomen en stoppen van huiselijk geweld en het 
beschermen van de slachtoffers. Om enigszins deze brede doelstelling te kunnen vastpakken is als 
output van het beleid gedefinieerd: geslaagde interventies met als gevolg minder recidive en een beter 
inzicht in de aard en omvang van huiselijk geweld. 
Het blijkt weerbarstig te omschrijven wanneer sprake is van een geslaagde interventie. Het proces kan 
geslaagd zijn, maar daarmee bestaat nog geen garantie op geslaagde hulptrajecten aan alle 
onderdelen van het systeem. 
In de werkprocessen zal meer aandacht zijn voor de snelheid van overdracht (kunnen de 
uitvoeringscoördinatoren hun cases “kwijt” bij de juiste instellingen) en worden na die overdracht de 
goede activiteiten / stappen gezet? 
 
Om te achterhalen of hiervan sprake is en daarbij ook de goede aanpakken boven tafel te krijgen zal 
evaluatie van de aangeboden trajecten een vast onderdeel van de ketenaanpak moeten worden. Het 
casusoverleg is hiervoor het meest aangewezen gremium. 
De parameters die deze evaluatie moeten vormgeven richten zich op de volgende onderdelen: termijn 
waarop melding in behandeling wordt genomen, is hulpverlening gericht op alle onderdelen van het 
systeem (waarom wel / niet), is voldoende gebruik gemaakt van drang en dwanginstrumenten via het 
repressieve deel van de keten, hebben alle ketenpartners zelfstandig en pro-actief hun eigen rol 
vervuld of heeft interventie moeten plaatsvinden van uitvoeringscoördinator / procescoördinator / 
veiligheidsmakelaar. Ook zal helder moeten worden op welk moment een casus wordt afgesloten, 
zodat de focus binnen de caseload blijft waar deze het meest gewenst is. 
De uiteindelijke output op de lange termijn zal een dalend recidive-cijfer moeten laten zien, maar de 
praktijk leert, dat dit een heel lastige is, omdat heel veel factoren hierop invloed hebben, die niet door 
de ketensamenwerking beïnvloedbaar lijken te zijn. 
 
 
 
Hoofdstuk 2 Regie op 3 niveaus 
 
Gemeente 
De gemeente is belast met de beleidsregie voor de aanpak van huiselijk geweld. Daarom zijn (en 
voelen) wij ons verantwoordelijk voor: 


• Communicatie en afstemming tussen de partners 
• Het bijeenbrengen van de partners voor het maken van werkafspraken 
• Het uitvoeren van activiteiten die de samenwerkende partners overstijgen 
• Bewaken van de voortgang 
• Onderhoud van contacten met bovengemeentelijke instellingen 
• Verstrekken van middelen om gemaakte afspraken en activiteiten te financieren 
• Het verstrekken van informatie in het kader van preventie 
• De verbinding met de strafrechtketen 


 
Sinds 1 januari 2009 is de Wet tijdelijk huisverbod van kracht. De burgemeester heeft daarbinnen de 
bevoegdheid een huisverbod op te leggen. De gemeente is verplicht te voorzien in de daarvoor 
benodigde zorgtrajecten zodat een huisverbod een effectief middel wordt om het geweld te stoppen 
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en alle betrokkenen nieuw perspectief te bieden. Ook hier is sprake van regie rechtstreeks, of in 
opdracht van de gemeente. 
 
 
Regiekamer (werktitel1) 
In het voorjaar van 2011 zal de Regiekamer meer gestalte krijgen. In de Regiekamer zal de nadruk 
vooral liggen op gemeentelijke procesregie. Het beeld is nu dat in die Regiekamer de 
procescoördinatoren de ketens integraal aansturen. Dat wil zeggen dat er niet meer 1 specifieke 
procescöordinator voor huiselijk geweld is, maar dat deze coördinator meerdere ketens beheert en 
bewaakt.   
Het spreekt voor zich dat de keten huiselijk geweld wordt ingebed in deze nieuwe structuur, waarbij de 
aanpak van de bestaande ketenarrangementen meer dan nu worden gestroomlijnd en waarbij multi-
problematiek veel sneller in beeld komt. 
 
Team huiselijk geweld 
De casusregie is in handen van het team Huiselijk geweld, waar de uitvoeringscoördinatoren zijn 
ondergebracht. De uitvoeringcoördinatoren nemen de melding in behandeling en gaan op huisbezoek 
om te inventariseren wat nodig is in het gezin. Zij monitoren de voortgang en zijn aanspreekpunt voor 
ketenpartners die actief zijn in het gezin. De uitvoeringscoördinatoren zijn ook het eerste 
aanspreekpunt voor de politie. 
Op dit moment is dit team Huiselijk geweld ondergebracht bij Dimence, omdat daar een logische link 
met het Bijzondere zorgteam ligt, waarbij vanuit verschillend perspectief gedeeltelijk dezelfde 
doelgroep wordt bediend.  
Het handboek huiselijk geweld, wat sinds 2009 vorm en inhoud geeft aan de procedure-afspraken 
tussen de ketenpartners, zal enkele wijzigingen ondergaan, waarbij de leidraad is dat de procedures 
zoveel mogelijk vereenvoudigd worden en aangepast aan de ontstane werkafspraken in het veld. 
 
 
 
Hoofdstuk 3 Ketensamenwerking 
 
Inzet ketenpartners 
 
Meer dan voorheen blijkt dat de inzet van onze ketenpartners bepalend is voor het succes van de 
interventies. De afspraken hieromtrent zullen dringender en soms ook dwingender zijn. Voor sommige 
organisaties is budget vrijgemaakt om diensten in te kopen, zoals voor daderbehandeling bij de 
Tender en de begeleiding van kinderen door gespecialiseerde thuisbegeleiders via maatschappelijk 
werk. Ook de crisisinterventie buiten kantooruren wordt ingekocht. In de loop van 2011 zal het SHG in 
Zwolle als regionale speler een partij met veel know-how op dit gebied, deze taak overnemen van de 
crisisdienst van Dimence, waar het tot die tijd belegd is. SHG biedt voordelen omdat daarmee de 
crisisinterventie zoveel mogelijk op regionaal niveau is geregeld, waarmee de gehanteerde afspraken 
met bijvoorbeeld de politie meteen geüniformeerd zijn. Dit geeft duidelijk meer houvast voor een 
heldere afdoening van bijvoorbeeld een huisverbod. 
 
Deze visie moet helderheid scheppen in de verwachtingen ten aanzien van onze partners, en ook de 
verbanden aangeven waarbinnen de inzet en capaciteit wordt gevraagd. Dus duidelijker omschrijven 
wat er per instelling nodig is en voor welke doelgroep. Dat lijkt een enorme klus, maar gelet op de 
ontstane praktijk van de afgelopen 2 jaar zal dat alleszins meevallen. De behoefte om duidelijke 
afkadering is wederzijds gebleken en verdient een plaats in de meerjaren visie. Hierover verder op 
meer. 
Daarnaast wordt speciale aandacht gevraagd voor de integratie van de zorg- en de justitiële keten: 
een extra investering is nodig om te komen tot een vloeiende overgang met gebruikmaking van de 


                                                     
1 De netwerkfunctie, die hiermee wordt bedoeld, heeft nog geen definitieve naam gekregen. Daarom 
zal in deze visie nog steeds gesproken worden van de Regiekamer, daar waar gedoeld wordt op het 
netwerk van regie en samenwerking op het gebied van zorg en veiligheid. 
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mogelijkheden van beide ketens. Nu blijkt nog te vaak dat Justitie beter gebruik had kunnen maken 
van de zorginformatie en andersom, dat bij het zorgen te weinig wordt gekeken naar de 
voorwaardelijke mogelijkheden die het justitietraject te bieden heeft. De Veiligheidsmakelaar is bij 
deze taak nadrukkelijk betrokken. 
 
 
Samenwerking 
 
Sinds 1 januari 2011 ressorteert de gemeente Deventer onder een andere vrouwenopvangregio, 
waarvan Zwolle de centrumgemeente is. 
Onze subregio, waartoe ook Raalte en Olst-Wijhe behoren, maakt nu onderdeel uit van een groter 
geheel waardoor het makkelijker is geworden om steeds binnen dezelfde verbanden te kunnen 
samenwerken. Zo is vorig jaar de GGD gecongrueerd, en werken wij samen binnen 1 veiligheidshuis 
etc. 
Het voornemen is de mogelijkheden op intensievere samenwerking steeds verder te benutten.  
Zo lopen nu gesprekken met de Vrouwenopvang Overijssel (tegenwoordig “Kadera”) om meer gebruik 
te maken van hun expertise en waar mogelijk, de procesafspraken verder op elkaar af te stemmen. 
Sinds 2008 maken we gebruik van het SHG van Kadera en het uitgangspunt is, om ook andere 
diensten van Kadera te integreren in onze werkwijze. Hiermee is de uniformiteit in regionaal verband 
gediend en komen wij tevens tegemoet aan wensen hieromtrent van de centrumgemeente. 
In ieder geval zullen medio 2011 de crisisinterventies bij huisverboden worden uitgevoerd door 
Kadera, zodat een regionaal uniform beeld ontstaat. Regionaal werkende organisaties zoals de politie 
hebben meerdere malen aangedrongen op een eensluidende werkwijze in deze. 
 
 
Verbinding met andere ketens 
 
Naast de ketensamenwerking op het gebied van huiselijk geweld zijn er andere ketens in Deventer, 
zoals voor  veelplegers, woonoverlast en ook het bijzondere zorgteam kan als een keten gezien 
worden. In de loop van 2011 verwachten wij tevens de nieuwe jeugdveiligheidsketen. 
In al deze overlegstructuren worden vaak dezelfde gezinnen, of personen uit deze huishoudens 
besproken, zo blijkt. Onder andere door interventie van de Veiligheidsmakelaar van het 
Veiligheidshuis IJsselland komen de “dubbels” boven drijven.  
 
Zoals hierboven al is gesteld, zal de Regiekamer een belangrijke rol spelen in de verbinding tussen 
ketens. Zo ontstaat er een werkelijk coherent zorgaanbod aan de multi-problem huishoudens en kan 
de focus van de zorgverleners ook daadwerkelijk op hetzelfde gericht worden. Bij de herziening van 
het handboek huiselijk geweld zal zoveel mogelijk worden voorgesorteerd op de komst van de 
Regiekamer. 
De dwarsverbanden die in de Regiekamer gelegd moeten gaan worden zijn leidend voor de werkwijze 
binnen het team huiselijk geweld 
 
De visie zal niet ingaan op de vraag, hoe deze dwarsverbanden het beste tot stand kan komen, en 
welke procesafspraken nodig zijn voor een optimale samenwerking tussen de ketens. Gelet op alle 
ontwikkelingen is het op dit moment nog niet mogelijk daar definitieve uitspraken over te doen. Als de 
Regiekamer op volle kracht draait, ligt daar de uitdaging om die verbindingen op een logische en 
samenhangende wijze tot stand te brengen. 
Dat de positie van de veiligheidsmakelaar daarbij een belangrijke rol speelt mag helder zijn. 
 
 
 
 
Hoofdstuk 4 Melden en Registratie: de wachtlijst komt in beeld 
  
Naar verwachting treedt de landelijke meldcode huiselijk geweld medio 2011 in werking. Daarmee 
worden de instellingen verplicht om een helder meldtraject in hun interne organisatie vast te leggen en 
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een aandachtfunctionaris te benoemen. Er is geen sprake van een meldplicht, maar door de interne 
route voor de signalering van huiselijk geweld bij de eigen cliënten zal de weg naar het melden bij het 
Steunpunt Huiselijk Geweld gemakkelijker worden. De verwachting is, dat hierdoor het aantal 
meldingen zal gaan stijgen. Ervaring leert dat medewerkers van organisaties die met een dergelijke 
meldcode werken, tot 3x vaker ingrijpen bij huiselijk geweld.  
Knelpunt zijn de financiële beperkingen op dit vlak: in de huidige constellatie kunnen de 
uitvoeringscoördinatoren de werkzaamheden net (niet) het hoofd bieden. Het aantal meldingen (te 
behandelen cases) de afgelopen jaren is al gestegen van 103 in 2009 naar 150 in 2010 en als de lijn 
van het eerste kwartaal in 2011 zich doorzet zal het aantal cases voor heel 2011 oplopen naar 200.  
De meldcode speelt hierbij nog geen rol, daarvan zal het effect pas later in 2011 of in 2012 optreden 
gelet op de invoering medio 2011. 
Als die verwachte stijging inderdaad gaat plaatsvinden zullen keuzes gemaakt moeten worden welke 
cases als eerste in behandeling worden genomen. Nu al maken de uitvoeringscoördinatoren 
zelfstandig keuzes welke cases als eerste worden opgepakt. Een wachtlijst is het gevolg, met alle 
risico’s van dien.  
De gemeenteraad wordt jaarlijks via de voortgangsrapportage op de hoogte gehouden van de stand 
van zaken in het veiligheidsbeleid. Voorstel is om jaarlijks de stijging in beeld te brengen en daarbij 
een voorstel te formuleren hoe daar mee om te gaan, waarbij de prioritering en de beschikbare 
middelen een belangrijke rol spelen. Voor de korte termijn wordt voorgesteld om de portefeuillehouder 
de bewegingsvrijheid te gunnen direct in te spelen op onverantwoorde wachttijden, zeker als het gaat 
om de geprioriteerde groepen (zie hoofdstuk 5).  Op deze wijze kan onmiddellijk capaciteit worden 
ingekocht om de meest urgente cases op te pakken. De eventuele overschrijding van budgetten die 
dit met zich meebrengt zal dan in de eerstvolgende rapportage van de P en C-cyclus gemeld worden. 
 
Al langere tijd is sprake dat bij de huiselijk geweldketen VIS2 als registratiesysteem gebruikt gaat 
worden. Helaas is het systeem nog steeds niet voldoende toegerust op de wensen die leven in het 
werkveld. Inmiddels is een ander systeem in opkomst, het zogenaamde GCOS. GCOS zal een aantal 
systemen van Justitie gaan vervangen en wordt het “huissysteem” van alle veiligheidshuizen in 
Nederland. In de begroting hieronder is wel budget opgenomen voor registratie, maar de vraag is, met 
welk systeem gewerkt gaat worden. De kosten voor de aanpassing van VIS2 aan de wensen van de 
lokale overheden worden gedragen door de provincie. Het is nog niet helder welke richting het op 
gaat.  
Veiligheidshalve is daarom budget opgenomen. 
 
 
Hoofdstuk 5  Geprioriteerde categorieën 
 
Geen doelgroepenbeleid 
Binnen de keten is aandacht voor de diverse te onderscheiden categorieën die prioriteit behoeven. Te 
denken valt hierbij bijvoorbeeld aan (gezinnen met) kinderen, ouderen (mantelzorgers), eerwraak, 
plegers. 
Elke casus van huiselijk geweld is uniek maar uiteindelijk te categoriseren. Er wordt in deze visie 
nadrukkelijk gekozen voor een aanpak, waarbij systeemgericht wordt gewerkt met uitgebreide kennis 
van het gehele spectrum aan zorg- en repressie-aanbod. Van het team Huiselijk geweld mag verwacht 
worden dat deze kennis ruimschoots aanwezig is en dat per casus zorgvuldig wordt gewogen welke 
combinatie van zorg en drang- en dwangmaatregelen wordt ingezet. In het casusoverleg wordt dit 
passende aanbod kort gesloten en kunnen de betrokken instellingen aan de slag. 
De categorisatie zoals hierboven omschreven, speelt pas een rol bij een eventuele “overloop” van 
meldingen; op het moment dat met de bestaande capaciteit van de uitvoeringscoördinatie niet meer 
alle meldingen kunnen worden opgepakt zal een selectie moeten plaatsvinden. De urgente cases 
worden met voorrang opgepakt. Aan de categorieën die hieronder worden genoemd wordt te allen 
tijde prioriteit gegeven. Dit houdt in dat voor deze groepen géén wachtlijst wordt geaccepteerd en dat, 
bij een eventuele extra inzet ter voorkoming van die wachtlijst, de gemeenteraad extra budget wordt 
gevraagd zodat zorg en coördinatie rond deze gezinnen altijd geboden kan worden. 
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Ondanks dat er geen sprake is van een specifiek doelgroepenbeleid zal, in willekeurige volgorde, 
hieronder worden uiteengezet welke ontwikkelingen bij de diverse categorieën spelen.  
 
 
Kinderen eerst  
Binnen de keten is algehele opinie dat die cases waar kinderen bij betrokken zijn, de absolute prioriteit 
verdienen. Hier wordt al op geanticipeerd door de extra inzet van intensieve thuisbegeleiding vanuit 
Carinova. Carinova heeft hiervoor een specifieke opdracht van de gemeente ontvangen om op deze 
manier te voorzien in de behoefte om in de (crisis-)situatie thuis rust te creëren en de kinderen 
stabiliteit te bieden in een heel onrustige periode. De thuisbegeleiders zijn ook de ogen en oren van 
de uitvoeringscoördinatoren, zodat goed in beeld komt welke zorg verder in het gezin nodig is. 
Knelpunt blijft een passend kinder-aanbod dat snel kan worden ingezet; er zijn mogelijkheden voor 
praatgroepen in de diverse leeftijdscategorieën, maar niet altijd is er plaats en niet altijd is dit aanbod 
voor handen: de groepen starten pas bij voldoende aanmelding. Met Dimence lopen gesprekken om 
in deze leemte te voorzien voor het einde van 2011. 
 
Eergerelateerd geweld 
Op dit moment wordt ook gewerkt aan het invlechten van een specifieke procedure  voor 
eergerelateerd geweld. Deventer is 1 van de 9 pilotgemeenten in Nederland waar dit nu aan de orde 
is. In deze regio wordt een klein expertteam in stelling gebracht die bij signalen van eergerelateerd 
geweld “ingevlogen” kan worden. Daarmee wordt beoogd de belasting voor de gehele keten zo 
beperkt mogelijk te houden en de expertise binnen een kleine groep zoveel mogelijk te maximaliseren. 
 
 
Huisverboden 
Uiteraard hebben huisverboden te allen tijde voorrang, omdat hiermee wettelijke termijnen zijn 
gemoeid. We zien dat het aantal huisverboden in het eerste kwartaal 2011 flink gestegen is: hetzelfde 
aantal van 16 over heel 2010 zien we nu al over de eerste drie maanden van 2011.  
Dit legt een zware wissel op de beschikbare capaciteit. Wel kan worden geconstateerd dat in alle 
gevallen van huisverbod deze situaties ook echt “huisverbodwaardig” waren, dus het instrument wordt 
om die reden ook zeer gewaardeerd. 
We zien hier overigens een tendens van strafrecht naar bestuursrecht: er wordt sneller een 
huisverbod opgelegd terwijl uit cijfers van het OM over 2010 blijkt dat er uiteindelijk maar 40 huiselijk 
geweld zaken voor de rechter zijn gebracht. Binnen de lokale driehoek blijft dit onderwerp van gesprek 
waarbij de insteek zal zijn dat het bestuurlijk instrumentarium niet als een vervanging kan worden 
gezien voor de strafrechtelijke afdoening. 
 
Oudermishandeling 
Uit de meldingen van de afgelopen jaren, komen geen grote aantallen oudermishandeling naar voren. 
De vraag is, of deze vorm van huiselijk geweld hier in mindere mate voorkomt, of dat het ontbreekt 
aan signaleringsdeskundigheid of juist het bestaan van schaamte en taboevorming. 
Daarom zal medio 2011 een conferentie over dit thema plaatsvinden met alle betrokken partijen in 
Deventer. Naar gelang de uitkomsten van deze conferentie zal worden onderzocht of er specifieke 
maatregelen noodzakelijk zijn om bijvoorbeeld mantelzorgers meer bewust te maken van de risico’s. 
Ook hier moet worden toegevoegd dat voor eventueel gewenste voorlichting en 
deskundigheidsbevordering geen middelen beschikbaar zijn en dat te zijner tijd hiervoor een oplossing 
moet worden gevonden. 
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Hoofdstuk 6  Randvoorwaarden 
 
 
Juridisch kader 
 
Allereerst heeft de gemeente een verplichting vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning, omdat 
deze het wettelijk kader vormt voor de vrouwenopvang en het beleid ter bestrijding van huiselijk 
geweld. Daarnaast speelt de bevoegdheid van de burgemeester om een huisverbod op te leggen, een 
grote rol binnen het huiselijk geweld beleid. In hoofdstuk 5 is al melding gedaan van de verschuiving 
van strafrecht naar bestuursrecht, een tendens die aandacht behoeft en waar in de lokale driehoek 
over gesproken wordt. 
Een ander belangrijk aspect is de privacywetgeving: op basis waarvan wordt informatie uitgewisseld. 
De Wet bescherming persoonsgegevens is daarbij van belang. Bij het nieuw te ondertekenen 
convenant zal tevens een convenant gegevensuitwisseling gevoegd worden. Naar alle 
waarschijnlijkheid zal in de loop van 2011 vanuit het Veiligheidshuis een integraal convenant 
gegevensuitwisseling worden gemaakt, waarbij alle partijen in de gehele regio zich zullen verbinden 
binnen bestaande ketens informatie uit te wisselen. In de Wet op de jeugdzorg zal binnenkort een 
extra bevoegdheid van de burgemeester worden opgenomen om te interveniëren in een casus waarbij 
organisaties onderling niet in staat blijken te zijn gepaste hulp te verlenen. Deze bevoegdheid kan ook 
in een huiselijk geweldsituatie met kinderen van waarde zijn. 
Ook is daar nog de Wet op de regiefunctie van gemeenten, waarbij opnieuw de burgemeester een 
actieve rol toegewezen kan krijgen als op onderdelen ketens niet datgene doen waarvoor zij in het 
leven zijn geroepen. 
 
Financiën 
 
Baten 
€ 143.000,- samengesteld uit gemeentelijke zorg- en veiligheidsgelden. 
€ 101.000,- gelden vrouwenopvang, subsidie vanuit de centrumgemeente Zwolle. 
Totaal: € 244.000,- 
 
Kosten 
Proces- en uitvoeringscoördinatie  € 165.000,-  
AMW / kinderzorg    €   20.000,- 
Daderhulp     €     7.500,- 
Crisisdienst     €   15.000,- 
Registratiesysteem    €    25.000,- 
Kosten huisverbod (opvang, reiskosten)  €    11.500,- 
Totaal: € 244.000,- 
 
Knelpunten 
 
Financiën 
De middelen, zoals hierboven geschetst, zijn structurele middelen, gebaseerd op de ketenaanpak die 
in 2009 is opgestart.  
In deze visie wordt gewezen op het groeiende aantal meldingen en het gegeven dat met de invoering 
van de meldcode het te verwachten aantal meldingen verder zal oplopen. Hierop kan met de 
bestaande middelen niet worden geanticipeerd. De stijgende trend bij de meldingen zet zich door in 
de stijgende vraag naar bijvoorbeeld de inzet van maatschappelijk werk. De druk die hierdoor ontstaat 
wordt nu al zichtbaar. Op dit moment zijn geen middelen voorhanden die de capacitaire problemen die 
dit met zich mee brengt, kunnen (helpen) oplossen. 
 
Voorlichting en deskundigheidsbevordering 
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Daarnaast zijn er in de begroting geen middelen opgenomen voor preventie en voorlichting, ook een 
onderdeel van de gemeentelijke regiefunctie. Met behulp van een motie uit de raad van 2006 is er tot 
nu toe altijd budget geweest voor dit onderdeel. Deze eenmalige middelen vervallen per 1 januari 
2011. Zoals valt op te maken uit de begroting zijn voor nieuwe activiteiten hiervoor geen dekking 
gevonden. Daarom is in de visie verder beperkt aandacht geschonken aan dit aspect van 
ketenaanpak. 
Het is een feit dat met deskundigheidsbevordering voor professionals de signalering van huiselijk 
geweld beter verloopt en dat daardoor zaken eerder kunnen worden opgepakt. Hiermee wordt 
voorkomen dat geweldssituaties uit de hand lopen en dat de interventies minder intensief maar wel 
effectiever kunnen worden ingezet. 
 
Wachtlijst 
Het aantal meldingen stijgt gestaag: van 103 in 2009 naar 150 in 2010 en als de trend van het eerste 
kwartaal 2011 zich doorzet zal het aantal dit jaar uitkomen rond de 200. Daarnaast is opvallend dat 
het aantal huisverboden explosief is gestegen: 16 in het eerste kwartaal 2011 tegenover 16 in heel 
2010.  
In hoofdstuk 5 (geprioriteerde groepen) is reeds aangegeven dat bij vier categorieën huiselijk geweld 
er geen sprake kan zijn van een wachtlijst. Met de zojuist aangehaalde aantallen betekent deze 
aanname dat voor de overige cases zeer zeker wél een wachtlijst gaat ontstaan. Mochten ook de 
geprioriteerde groepen in de knel komen, dan zal zullen verwachte overschrijdingen met een 
dekkingsvoorstel worden aangeboden aan het college van B &W. Afhankelijk van de dekking wordt de 
raad hiervan op de hoogte gebracht, danwel door een tussentijdsbericht, of in ieder geval bij de 
eerstvolgende rapportage in de P en C-cyclus. 
De raad zal ook voor het overige (de niet geprioriteerde groepen) via de voortgangsrapportage 
veiligheid op de hoogte worden gesteld. Bij een grotere aanmelding dan verwacht kan het overigens 
maar 2 kanten uit: óf extra middelen, óf acceptatie van de wachtlijst en het aanvaarden van de risico’s 
die daar mogelijk mee samenhangen. 
 
 
 
 





