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Oplegvel  
 
 
1. Onderwerp 

 
Uitwerking regiovisie Geweld in huiselijke kring 

2. Rol van het 
samenwerkingsorgaan 
Holland Rijnland 

  Platformtaak volgens gemeente  
  Betreft de regio Hollands Midden 

3. Regionaal belang De Regiovisie Geweld in Huiselijke Kring is 
vastgesteld door de Raad van de gemeenten Gouda 
en Leiden, na inspraak van de andere gemeenten in 
de regio Hollands Midden. Nu wordt het beleid nader 
uitgewerkt.  
 

4. Behandelschema: 
 
 
 
  PHO Sociale Agenda 

Datum: 
Informerend 
 

Datum:  
Adviserend 

Datum: 
Besluitvormend 
 

 
 
 

 
 
 

 
1 oktober 2014 

 Advies PHO Besluit  
1. De opdracht aan de werkgroep Regiovisie vast 

te stellen: 
a. Opstellen van een heldere taakverdeling 

tussen centrumgemeente en regiogemeente 
en daarmee aangeven welke 
verantwoordelijkheden en daaruit 
voortvloeiende taken gemeenten hebben.  

b. Opstellen van een model preventieplan, dat 
door gemeenten gebruikt kan worden om tot 
planmatige preventie te komen, gericht op 
voorkomen van en vroegtijdige signalering 
en snelle interventie bij geweld in huiselijke 
kring.  

c. Formuleren van prestatie-indicatoren aan de 
hand waarvan de resultaten kunnen worden 
gemonitord. Het gaat om algemene 
prestatie-indicatoren, maar ook indicatoren 
voor ‘Veilig Thuis’, advies- en meldpunt 
huiselijk geweld en kindermishandeling. 

2. De uitwerking van onderdeel a van de opdracht 
met bijlage vast te stellen en er naar te 
handelen, door de gemeentelijke taken op te 
pakken. De te volgen uitwerking van de 
opdrachten b en c zullen daarbij als 
ondersteuning dienen.    
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6. Reden afwijking eerdere 
besluitvorming en wijze 
afwijken 

NVT 

7. Essentie van het voorstel 
(annotatie zoals op agenda staat) 

Begin 2014 is de Regiovisie Geweld in Huiselijke 
Kring Hollands Midden 2014 -2018 vastgesteld. Het 
betreft een document op hoofdlijnen, waarin de 
uitgangspunten van beleid voor de komende jaren 
zijn vastgelegd. Op onderdelen vraagt de visie een 
nadere uitwerking. Een ambtelijke werkgroep is 
hiermee aan de slag gegaan en heeft hiervoor een 
opdracht geformuleerd. De werkgroep werkt de 
regiovisie op drie onderdelen nader uit. Doel is eind 
van het jaar de verschillende onderdelen op te 
leveren. Met deze notitie leveren bieden we het 
resultaat van de 1e opdracht aan.  

8. Inspraak   Nee 
   

9. Financiële gevolgen   Er zijn geen directe financiële gevolgen. De wijze 
en intensiteit van lokaal op te pakken taken en 
de kosten ervan kan per gemeente verschillen. 

10. Bestaand Kader Relevante regelgeving: Regiovisie Geweld in 
Huiselijk Kring Hollands Midden 2014 - 2018 
 

 Eerdere besluitvorming: vaststelling regiovisie  
 

11. Lokale context 
(in te vullen door griffier) 
 
 
 

 

 
* weghalen wat niet van toepassing is   


