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Geacht college,
Dank voor uw reactie op de concept-regiovisie 'Geweld hoort nergens thuis 2019-2023’.
In uw brief geeft u aan dat het de wens is een financiële paragraaf op te nemen, dat is inmiddels
gerealiseerd. U kunt kennisnemen van deze paragaaf in de aangepaste versie van de regiovisie na
verwerking van alle zienswijzen.
De opzet van een Zorg- en Veiligheidshuis is niet opgenomen in deze paragraaf, omdat dit uit een
ander budget gerealiseerd zal worden.
Wat betreft uw vraag over het thema kinderrechten; deze is inderdaad niet expliciet genoemd in de
regiovisie. Kinderrechten beslaan een breder terrein dan de aanpak van huiselijk geweld en/of
kindermishandeling. In deze regiovisie wordt wel speciale aandacht voor kinderen in de centrale
ambitie benoemd en speciale aandacht voor jeugd bepleit (p.17), welke impliciet betrekking heeft op
de borging van kinderrechten.
Hierbij puntsgewijs een reactie op de vragen;
1.

Op basis van welke (concrete) criteria wordt de regiovisie geëvalueerd?
Op dit moment zijn we in de fase van vaststelling van de inhoud van de regiovisie. Zodra dat
is gebeurd, kunnen we gezamenlijk in de regio afspraken maken over planning van doelen en
activiteiten en verdeling van thema’s en verantwoordelijkheden. Daar hoort ook het vaststellen
van een periodieke en eindevaluatie bij, alsmede het vaststellen van de criteria waarlangs de
evaluaties zullen plaatvinden.

2.

Waar is precies de regie belegd over de uitvoering van het plan?
Het betreft een regionaal plan, waarbij iedere gemeente regie voert over de lokale
speerpunten en er gezamenlijk bovenregionaal wordt afgestemd. Heeft u wellicht al een beeld
en een voorstel bij de wijze van regievoering?

3.

Hoe slaagt de organisatie in een veld waarin een veelheid aan organisaties werkzaam is?
De eerste belangrijke voorwaarde is commitment van alle gemeenten en betrokken
organisaties in de regio. Zoals hierboven geformuleerd nodigen we u uit om gezamenlijk vast
te stellen hoe we de planning van doelen en activiteiten, regievoering en wijze van afstemming
kunnen vaststellen en vormgeven.
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4.

Hoe wordt geborgd dat aandacht aan speciale groepen (eergerelateerd geweld,
oudermishandeling, vechtscheidingen en loverboyproblematiek) niet ten koste gaat van
anderen?
De focus op speciale doelgroepen is ontstaan vanuit het gemis van specifieke inzet van
energie en middelen op deze thema’s, terwijl ze in de praktijk al extra aandacht vroegen. Juist
door het nu als een aparte actielijn (3) in de visie uit te zetten, verwachten we aanpak van
onveilige situaties bij de andere doelgroepen eveneens stevig te kunnen vormgeven, zoals
weergegeven in de Actielijnen 1 en 2.

5.

Hoe wordt geborgd dat sterke protocollering (uithuisplaatsing, huisverboden, strafoplegging)
niet beperkend werkt voor hulpverleners?
Protocollering is zoals u schrijft van belang om verantwoorde en goed onderbouwde besluiten
te kunnen nemen die van grote invloed zijn op de betrokkenen. In de regiovisie zijn geen
nieuwe voorstellen opgenomen die een sterkere protocollering tot gevolg zullen hebben. Als
er concrete aanwijzingen zijn van té sterke protocollering, kunnen we ons gezamenlijk
inspannen om deze, waar mogelijk, terug te dringen.

6.

In hoeverre is de eerste regiovisie geëvalueerd?
Er zijn gemeenten en ketenpartners geïnterviewd ten behoeve van de evaluatie. De evaluatie
vond plaats op regionaal niveau. De uitkomsten hiervan zijn opgenomen in bijlage 3 van deze
regiovisie 2019-2023.

We vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Gouda,
, de. secretaris,
de burgemeester.
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