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Onderwerp: Regiovisie HG&KM

Aan de raad,

Beslispunt: Het college stelt voor:
1. de ‘Regiovisie Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Noord-

Holland Noord’ vast te stellen;
2. de gemeenten Alkmaar, Den Helder en Hoorn opdracht te geven om 

samen met de regiogemeenten van Noord-Holland Noord de 
‘Regiovisie Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Noord-Holland 
Noord’ nader uit te werken in regionale actieprogramma’s voor de 
regio’s Alkmaar, Kop van Noord-Holland en West-Friesland;

3. kennis te nemen van bijgaand persbericht.

1. Waar gaat dit voorstel over?
Gemeenten hebben vanaf 1 januari 2015 een gezamenlijke en volledige 
verantwoordelijkheid voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Om deze 
verantwoordelijkheid te kunnen dragen moeten zij afspraken maken over de wijze waarop zij 
dit gaan doen. 

De 19 gemeenten in Noord-Holland Noord hebben begin 2014 besloten om op het gebied 
van huiselijk geweld en kindermishandeling zoveel mogelijk samen te werken. Dit heeft 
geresulteerd in bijgevoegde ‘Regiovisie Huiselijk geweld en Kindermishandeling Noord-
Holland-Noord’. In deze regiovisie zijn de beleidsuitgangspunten en -kaders geformuleerd, 
op basis waarvan regionale actieprogramma’s kunnen worden uitgewerkt. De regiovisie 
vormt bovendien de basis voor het nieuw te vormen Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en 
Kindermishandeling Noord-Holland Noord (hierna: AMHK). Dit bovenregionaal AMHK zal per 
1 januari 2015 worden gevormd door samenvoeging van het Advies- en Meldpunt 
Kindermishandeling (onderdeel van Bureau Jeugdzorg) en de drie Steunpunten Huiselijk 
Geweld (Alkmaar, Den Helder en Hoorn). 

Regiovisie
De ‘Regiovisie Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Noord-Holland Noord’ (hierna: 
regiovisie) geeft de beleidskaders aan waar binnen de gemeenten in Noord-Holland Noord 
hun beleid ten aanzien van huiselijk geweld en kindermishandeling vormgeven. De kern van 
de visie is als volgt:

• De veiligheid voor alle betrokkenen staat voorop. 
• Aandacht voor preventie staat centraal. 
• Hulp vindt zo snel mogelijk plaats en is bij voorkeur ambulant. 
• De regie op de hulpverlening wordt neergelegd bij professionals in gebiedsteams. 
• Eventuele opvang vindt plaats in de eigen regio, zo mogelijk met inzet van het sociale 

netwerk. Alleen als de veiligheid daarom vraagt, is de opvang buiten de regio.
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De reden om de regiovisie op te stellen op bovenregionaal in plaats van op regionaal niveau, 
is efficiëntie. Door het opstellen van één bovenregionale visie bevorderen we zoveel mogelijk 
een eenvormige aanpak voor heel Noord-Holland Noord (met uiteraard voldoende ruimte 
voor verdere regionale/lokale invulling). Dit geeft duidelijkheid aan zowel inwoners als 
betrokken organisaties. De schaalgrootte is hiermee gelijk aan het werkgebied van 
organisaties als de Veiligheidsregio en de GGD. Bovendien is voor het inschakelen van 
bepaalde specialisten een dergelijke schaalgrootte noodzakelijk.

Actieprogramma’s
De regiovisie vormt de basis voor nader uit te werken regionale actieprogramma’s. In deze 
actieprogramma’s wordt opgenomen hoe de gemeenten huiselijk geweld en 
kindermishandeling concreet gaan bestrijden en beoogde effecten/resultaten willen behalen. 
Over de regionale actieprogramma’s volgt dit najaar separate besluitvorming. Aan de GGD 
Hollands Noorden is de opdracht verstrekt om, conform de beleidsuitgangspunten en -kaders 
uit de regiovisie, een business case voor het AMHK uit te werken. Ook deze wordt in het 
vierde kwartaal ter besluitvorming voorgelegd.

2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij “ja” zegt?
De regiovisie wordt gebruikt om de concretisering van de plannen rond het AMHK te 
realiseren. Dit gebeurt tevens in samenhang tussen de gemeenten in Noord-Holland Noord.

3. Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd?
collegebevoegdheid:
raadsbevoegdheid:
opiniërend:
kaderstellend:
maatschappelijk urgent:
budgetrecht:
anders, nl.: 

4. Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen?

Regionale samenwerking
vindt plaats met gemeenten/via gemeenschappelijke regeling:
is onderwerp van onderzoek met gemeenten: Noord-Holland Noord
wordt nog niet onderzocht, biedt wel mogelijkheden omdat:
komt hier niet voor in aanmerking omdat:

Burgerparticipatie: nee, zonder overleg met adviseurs burgerparticipatie

Externe communicatie: ja; persbericht in de bijlage

Extern overleg gevoerd met: gemeenten en zorgaanbieders Noord-Holland Noord

5. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken?
Als één of meerdere gemeenteraden in Noord-Holland Noord besluiten om de regiovisie niet 
vast te stellen, leidt dit tot vertraging in het proces. De regionale actieprogramma’s worden 
immers volgens plan op basis van de vastgestelde regiovisie uitgewerkt. 



6. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer 
wordt de raad daarover gerapporteerd?

De regiovisie wordt gebruikt om de concretisering van de plannen rond het AMHK te 
realiseren. 

7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid?
De regiovisie heeft geen financiële consequenties. In de nog op te stellen actieprogramma’s 
voor de regio’s Alkmaar, Kop van Noord-Holland en West-Friesland worden de financiële 
consequenties nader uitgewerkt. In beginsel vormen de bestaande budgetten voor de 
aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling hiervoor het uitgangspunt. Het betreft:

• de decentralisatieuitkering vrouwenopvang die de centrumgemeenten Alkmaar en 
Den Helder van het Rijk ontvangen;

• de financiële middelen voor het huidige Advies- en Meldpunt Kindermishandeling 
(hierna: AMK), die per 1 januari 2015 overgaan van de provincies naar alle 
gemeenten als onderdeel van de transitie jeugdzorg;

• eventuele eigen middelen die de gemeenten nu al in de aanpak huiselijk geweld of 
kindermishandeling steken.

Zijn er externe subsidiebronnen en welke zijn dit? nvt
open-einde regelingen:
garantieverplichtingen:
risico’s gemeentelijke eigendommen:
overige risico’s:
opgenomen in het risicomanagementsysteem (Naris): nvt 

8. Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen?
De regionale visie geeft kaders aan voor het concretiseren van de aanpak op het gebied van 
(het verhelpen, aanpakken en voorkomen van) huiselijk geweld en kindermishandeling.

Bijlagen: 
Bijlage 1: Regiovisie Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Noord-Holland Noord
Bijlage 2: Concept-persbericht Regiovisie Huiselijk Geweld en Kindermishandeling 
Noord-Holland    Noord

Bergen, 2 september 2014

College van Bergen

drs. W.J.M. Bierman drs. H. Hafkamp
secretaris burgemeester
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