
Inleiding 

De regiovisie aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling geeft richting aan een regionale 

eenduidige invulling  die aansluit op landelijk beleid en daarbij sluit een integrale aanpak direct aan op 

de lokale uitvoering van de decentralisaties binnen het sociaal domein. 

Met de beoogde integrale aanpak kan geborgd worden en recht gedaan aan de uitgangspunten van 

het sociaal domein gericht op één gezin, één plan, één regie en het versterken van eigenkracht in de 

directe leefomgeving. 

De WMO raad verwelkomt deze regiovisie, omdat huislijk geweld en kindermishandeling een groot 

maatschappelijk probleem vormt. 

Onze bevindingen en vragen: 

1. Geconstateerd wordt dat er spanning kan zitten tussen de eenduidige invulling regionaal en het 

maatwerk lokaal.  

Welke ruimte is er nog over voor lokaal maatwerk en in te vullen door de gemeente? 

2. Geconstateerd wordt dat de lokale invulling van de regiovisie lokaal nog moet worden vertaald.  

Bij de nadere uitwerking van het plan van aanpak dient een nadere specificatie van de 

doelgroepen gemaakt te worden en tevens extra aandacht gegeven aan eerwraak en 

ouderenmishandeling. 

3. Lokale netwerken zijn belangrijk, zijn hierin al stappen ondernomen om verbindingen en 

continuïteit te waarborgen? 

4. Geconstateerd wordt dat de onderdelen preventie, vroeg signalering , herstel en nazorg lokaal 

extra aandacht zal krijgen.                                                                                                                . 

5. Hoe houdt de gemeente een vinger aan de pols dat de veranderingen gaan zoals afgesproken en 

de beoogde effecten gehaald worden? We begrijpen dat de monitoring nog uitgewerkt moet 

worden: regionaal door een werkgroep en lokaal in een uitvoeringsplan.  

We willen graag op de hoogte gehouden worden van de uitwerking mn het uitvoeringsplan. 

6. Geconstateerd wordt dat de hulpverlening zich meer zal moeten richten op ambulante 

hulpverlening en kortere opvangtrajecten. Dat zal lokaal veel vragen van de huidige hulpverleners 

en betrokken organisaties. 

7. De WMO raad vraagt zich af of de organisaties (professionele en vrijwilligers) voldoende zijn 

toegerust voor de nieuwe taken, waarbij gedacht wordt aan het kennisniveau maar ook het 

capaciteitsniveau. Hoe gaat de gemeente de totale organisatie inrichten mede gezien de vele 

raakvlakken.  

8. De WMO raad vraagt zich af of de privacy van de burgers die slachtoffer zijn van huiselijk geweld 

en kindermishandeling voldoende is gewaarborgd als professionals en vrijwilligers beiden een rol 

krijgen 

9. Kan er duidelijkheid gegeven worden over de rolverdeling tussen wijkteams en gebiedsteam en 

over welke kwaliteit moeten deze beschikken 

10. Bij de voorgaande 3 punten speelt de privacy een belangrijke rol. Voor professionals is het klip en 

klaar geregeld maar hoe voor de vrijwilligers? De vrijwilligers krijgen immers een belangrijke rol. 

Dit zal goed geregeld dienen te worden met afspraken en documenten. 

11. De ontwikkelingen m.b.t. het AMHK. Voor onze regio is een projectgroep bezig met het uitwerken 

van een basismodel en werkwijze van het AMHK.                                                                         

We zien graag de uitwerking tegemoet en zullen indien nodig daar over adviseren. 

12. Hoe is en wordt de communicatie met de burgers geregeld? Er dient in een korte periode veel 

nieuwe informatie gegeven te worden vanwege de vele veranderingen. Zijn hier al concrete 

plannen en tijdsplanning voor? 

13. In de notitie wordt gesteld dat er sprake moet zijn van ernstige schade, wat is ernstig en is schade 

op zichzelf al niet voldoende? ( blz 7in het kader). De WMOraad is van mening dat schade op zich 

al een goede rede is om actie te ondernemen. 



14. Hoe verhoudt de integratie zich van de visie Huiselijk geweld en kindermishandeling tot de 4 D’s? 

15. De opmerking bij beoogd effect (blz 3) laatste zin “We realiseren ons daarbij dat het onmogelijk is 

om overal en altijd tijdig de signalen op te pakken “ vinden we voorbarig 

 

Conclusie  

We realiseren ons als WMO raad Duiven dat het om de visie gaat.      

Arnhem heeft een belangrijke rol als centrum gemeente maar de uitvoering moet lokaal geschieden. 

We constateren dat er nog veel uitgewerkt dient te worden en afspraken maken met zowel de 

professionele als de vrijwilligers organisaties. We zien uit na de uitwerking van de visie. 

We zien dat al veel goed werk gedaan is maar hebben wel enkele opmerkingen die wij belangrijk 

vinden bij de verdere uitwerking: 

1. ernstige schade, wij vinden dat bij schade al actie ondernomen moet worden   

2. de opmerking “We realiseren ons daarbij dat het onmogelijk is om overal en altijd tijdig de 

signalen op te pakken “ vinden we voorbarig en je geeft hiermee een verkeerd signaal af.  

3. aandacht voor de communicatie met de inwoners en de betrokken partijen.  

4. de financiering is voor ons niet helder met name:                                                                                                        

a. cijfers instroom: wij willen weten hoeveel zijn er in behandeling en wat is afhandelingsduur.                        

b. korting: bij een korting van 38 % van het budget en het uitgangspunt van budgettair 

neutraal vragen wij ons af als gedurende het jaar het budget op is wat gaat er dan gebeuren?  

De WMO raad Duiven is positief en geven een positief advies over de regiovisie aanpak huiselijk 
geweld en kindermishandeling met wel de kanttekeningen en vragen zoals hierboven beschreven.             

 

 

 


