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Onderwerp 

 

Regiovisie Aanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Noord- en Midden-Limburg. 

 

Voorstel 

 

De Regiovisie Aanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Noord- en Midden-Limburg 

vast te stellen conform bijgevoegde regiovisie. 

 

Inleiding 

 

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling, 

dit is opgenomen in de Wmo en in de Jeugdwet. Door regionaal samen te werken willen de 

veertien gemeenten in de regio Noord- en Midden-Limburg, in nauwe samenwerking met 

partners, een sluitende en integrale aanpak voor slachtoffers, daders en direct betrokkenen 

(zoals kinderen) van  huiselijk geweld en  kindermishandeling  realiseren. De 

centrumgemeente Venlo heeft hierin het voortouw genomen, onder andere omdat de 

gemeente Venlo de centrumgemeente is voor Veilig Thuis en Veilig Thuis een grote rol 

vervult in de uitvoering van de regiovisie. De regiogemeenten hebben bestuurlijk 

afgesproken om te komen tot één gemeenschappelijke regiovisie voor de aanpak van 

huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit is een vervolg op de regiovisie die voor de 

periode 2016-2018 is vastgesteld. Als basis voor de nieuwe regiovisie is gekozen voor het 

landelijk programma Geweld Hoort Nergens Thuis, dat in 2018 is gelanceerd (zie bijlage 

2). De regiovisie is opgesteld voor onbepaalde tijd.  

 

Beoogd effect/doel 

 

Door regionale samenwerking willen we een sluitende en integrale aanpak voor 

slachtoffers, daders en direct betrokkenen van huiselijk geweld en kindermishandeling 

bereiken, waardoor onze inwoners in veiligheid kunnen leven en opgroeien. Onze opgave 

is om huiselijk geweld en kindermishandeling terug te dringen, de schade ervan te 

beperken en zo de cirkel van geweld, de overdracht van generatie op generatie, te 

doorbreken.  Het uiteindelijke doel is het stoppen van geweld in afhankelijkheidsrelaties.  

 

Argumenten  

 

1.1 Het is noodzakelijk dat gemeenten een regiovisie maken gericht op een sluitende en 

integrale aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.  

De regiovisie moet leiden tot een beter lokaal en regionaal beleid waarbij alle partijen die 

betrokken zijn hun verantwoordelijkheid nemen voor de aanpak van huiselijk geweld en 

kindermishandeling.  
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1.2 Het landelijk programma Geweld Hoort Nergens Thuis is gebruikt als onderlegger voor 

de Regiovisie Aanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Noord- en Midden-Limburg.  

De opdracht die geformuleerd staat in het landelijk programma Geweld Hoort Nergens 

Thuis wordt door de veertien gemeenten in de regio Noord- en Midden-Limburg 

onderschreven. Ook de visie die het landelijk programma uitdraagt namelijk ‘Eerst 

samenwerken voor veiligheid, dan samenwerken voor risicogestuurde zorg’ (bijlage 3), 

wordt door de gemeenten onderschreven. Door regionaal aan te sluiten op het landelijk 

programma en het landelijk visiedocument, creëren wij steeds meer een sluitende aanpak 

rondom huiselijk geweld en kindermishandeling.   

 

1.3 De regiovisie is reeds besproken in de Bestuurscommissie Wmo regionale taken (BC  

Wmo) 

Op  25 september 2019 is in de BC Wmo de Regiovisie Aanpak Huiselijk Geweld en 

Kindermishandeling Noord- en Midden-Limburg besproken. In de BC Wmo hebben de 

wethouders afgesproken om de stukken met een positief advies ter besluitvorming voor te 

leggen aan de raden in Noord- en Midden-Limburg.  

 

Kanttekeningen en risico’s  

 

De regiovisie wordt voorgelegd aan veertien colleges en gemeenteraden. De mogelijkheid 

bestaat dat de regiovisie niet overal wordt aangenomen. Niet instemmen met een 

regionale visie betekent het volledig lokaal oppakken van de wettelijke taak om tot een 

aanpak voor huiselijk geweld en kindermishandeling te komen. De aansluiting met 

(boven)regionale initiatieven en organisaties wordt daarmee mogelijk niet gewaarborgd, 

waardoor de kans op het stoppen van het geweld afneemt.  

 

Financiële gevolgen 

 

In de begroting 2020 zijn geen extra middelen opgenomen voor de uitvoering van de 

Regiovisie Aanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Noord- en Midden-Limburg, 

met de daaruit voortvloeiende uitvoeringsprogramma’s en het Landelijk Programma 

Geweld Hoort Nergens Thuis. De activiteiten die vanuit de uitvoeringsprogramma’s worden 

voorgesteld en opgepakt, vragen niet allemaal een financiële investering. Voor activiteiten 

die wel een financiële investering vragen wordt onderzocht of: 

• financiering kan plaatsvinden t.l.v. de middelen die de centrumgemeente Venlo 

ontvangt ( 2019-2021 jaarlijks € 75.000,- voor het aanstellen van een regionale 

projectleider “Geweld Hoort Nergens Thuis” en de jaarlijkse decentralisatie-

uitkering vrouwenopvang) 

• financiering kan plaatsvinden t.l.v. bestaande gemeentelijke budgetten.  

• Financiering kan plaatsvinden t.l.v. landelijke en/of provinciale subsidies.  

 

Indien bovenstaande financieringen niet mogelijk zijn wordt de betreffende activiteit niet 

uitgevoerd of wordt er een voorstel ingediend om financiële middelen voor de betreffende 

activiteiten beschikbaar te stellen.  

 

Uitvoering/evaluatie  

 

In de regiovisie worden specifieke doelgroepen benoemd die in onze regio bijzondere 

aandacht verdienen. Per specifieke doelgroep is een werkgroep samengesteld waarin 

gemeenten en (maatschappelijke) partners vertegenwoordigd zijn. Deze werkgroepen 

schrijven ieder een eigen uitvoeringsprogramma, waarin concrete interventies beschreven 

worden gericht op de aanpak van huiselijk geweld en/of kindermishandeling binnen deze 

doelgroep. De uitvoeringsprogramma’s zijn dynamische documenten waarvan gemeenten 

en ketenpartners samen eigenaar zijn.  
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De regionale projectleider ‘Geweld Hoort nergens Thuis’ is aangesteld voor de periode 

2019 tot en met 2021 en gaat aan de slag met de actielijnen die beschreven staan in het 

landelijk programma. In het landelijk programma is een bijlage toegevoegd met de acties 

die uitgezet gaan worden. De geel gearceerde acties worden uitgevoerd door derden en de 

blauw gearceerde acties worden uitgevoerd door de centrumgemeente/de regionale 

projectleider. In de regiovisie is verder uitgewerkt wat de taken en verantwoordelijkheden 

van de projectleider zijn.  

 

Communicatie/participatie  

 

De regiovisie is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met ketenpartners uit het 

sociaal- en veiligheidsdomein, die betrokken zijn bij de aanpak van huiselijk geweld en 

kindermishandeling. Na vaststelling van de regiovisie wordt de definitieve versie verspreid 

onder alle ketenpartners en als vervolg hierop wordt in het voorjaar van 2020 een 

regiobijeenkomst georganiseerd voor gemeenten en ketenpartners.  

 

De regiovisie wordt ter kennisname doorgestuurd aan de Participatieraad van de 

gemeente Weert. 

 

Advies raadscommissie  

 

De commissie Samenleving en Inwoners acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad 

als hamerstuk. 

 

Bijlagen  

 

1. Regiovisie Aanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Noord- en Midden-

Limburg.  

2. Landelijk programma Geweld Hoort Nergens Thuis (2018). 

3. Factsheet Landelijk Actieprogramma Geweld Hoort Nergens Thuis. 

4. Visiedocument Eerst samenwerken voor veiligheid, dan samenwerken voor 

risicogestuurde zorg (mei 2016). 

 

 

 

Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. 

 

Burgemeester en wethouders van Weert, 

de secretaris, de loco-burgemeester, 
 
 
 
 
 
 
M.J.M. Meertens 

 
 
 
 
 
 
G.J.W. Gabriëls 



 

 
 

 
 

Nummer raadsvoorstel: DJ-917233  

 

 

RAADSBESLUIT 
 

 

De raad van de gemeente Weert, 

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 januari 2020 

 

 

 

 besluit: 

 

De Regiovisie Aanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Noord- en Midden-Limburg 

vast te stellen conform bijgevoegde regiovisie.  

 

 

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 11 maart 2020. 

 

 

De griffier, De waarnemend voorzitter, 
 
 
 
 
M.H.R.M. Wolfs-Corten 

 
 
 
 
P.J.H. Sijben 

 


