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Van 

Aan 

Datum B&W vergadering 

Zaaknummer 

Portefeuillehouder 

Onderwerp 

Het college van burgemeester en wethouders 

De gemeenteraad 

19 november 2019 

1658670 

De heer G.J. Hendriks, wethouder 

Geweld hoort nergens thuis 

 

 

1. Kennisnemen van 

De aanpak van huiselijk geweld, kindermishandeling en seksueel geweld zoals opgenomen in het 

Actieprogramma Gooi en Vechtstreek 2019-2021 "Geweld Hoort Nergens Thuis". 

 

2. Inleiding 

De afgelopen jaren is er hard gewerkt aan de aanpak van huiselijk geweld, kindermishandeling en 

seksueel geweld. Toch lukte het onvoldoende om dit geweld duurzaam aan te pakken. Te vaak zien 

we een herhaling van het geweld van generatie op generatie. Kinderen groeien op in onveilige 

gezinnen en/of slachtoffers voelen zich alleen staan.  

Dit is een landelijk verschijnsel. Het Rijk heeft daarom landelijk het programma ‘Geweld hoort 

nergens thuis’ uitgerold. Doel daarvan is om een landelijk dekkend netwerk van regionale 

aanpakken huiselijk geweld, kindermishandeling en seksueel geweld te ontwikkelen. Waarbij 

iedere regio een eigen passende invulling geeft aan aanpak van dit geweld.  

De samenwerkende gemeenten in de Regio Gooi en Vechtstreek hebben in de lijn van het 

landelijke programma een eigen regionale aanpak van dit geweld ontwikkeld die passend is om 

deze problematiek in de regiogemeenten, waaronder Gooise Meren, aan te pakken. Deze aanpak 

is opgenomen in het Actieprogramma Gooi en Vechtstreek 2019-2021 "Geweld Hoort Nergens 

Thuis". Dit Actieprogramma treft u aan in de bijlage bij deze raadsmededeling.  

 

3. Kernboodschap 

Geweld duurzaam stoppen 

Doel van het Actieprogramma is huiselijk geweld, kindermishandeling en seksueel geweld terug te 

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

generatie, te doorbreken. De ambitie is geweld eerder en beter in beeld te hebben en duurzaam te 

stoppen. Duurzaam oplossen van dit geweld vergt een lange adem. Om het verschil te maken, 

zetten we concrete stappen de komende jaren op basis van dit Actieprogramma. 

 

Het Actieprogramma voert onderdelen beleidsplan Bescherming & Opvang uit 

Het Actieprogramma sluit aan op het door uw gemeenteraad vastgestelde beleidsplan 

Bescherming & Opvang 2017-2020  ‘Echte betrokkenheid, wederzijdse afhankelijkheid’. In dit 

gezamenlijk plan van de gemeenten Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, 

Weesp en Wijdemeren staat hoe wij onze meest kwetsbare inwoners beschermen en opvangen.   

Er staat o.a. in dat we willen dat niemand wegkijkt bij deze vormen van geweld. Er staat ook in dat 

kinderen opgroeien en zich ontwikkelen in een veilige omgeving. 

 

Inhoud Actieprogramma 

Het Actieprogramma bevat als uitwerking van het beleidsplan Bescherming & Opvang een nadere 

visie en beschrijft en verbindt de activiteiten om samen met onze ketenpartners het geweld aan te 

pakken. Het Actieplan focust de aanpak door het stellen van prioriteiten. Dat wat de afgelopen 
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jaren in gang is gezet, implementeren we verder. We ontwikkelen alleen nieuwe initiatieven als dat 

nodig is om stappen te kunnen zetten.  

 

De acties 

Het Actieprogramma is daarvoor langs de volgende drie actielijnen uitgewerkt. 

Actielijn 1  Eerder en beter in beeld 

1. Verbeteren lokale infrastructuur en effectief samenwerken rondom (zicht op) veiligheid. 

 

Actielijn 2  Stoppen en duurzaam oplossen 

2. Verbeteren traumascreening en –behandeling. 

3. Verbeteren verbinding zorg & onderwijs. 

4. Verbeteren pleger- aanpak. 

 

Actielijn 3  Specifieke groepen 

5. Mensenhandel. 

6. Aanpak ouderenmishandeling. 

 

Taskforce Huiselijk Geweld en Kindermishandeling 

De Taskforce Huiselijk Geweld en Kindermishandeling is aan de slag sinds 2017. Deze Taskforce is  

het bestuurlijk netwerk van ketenpartners in onze regio. De Taskforce monitort mede de uitvoering 

van het Actieprogramma. Namens Gooise Meren neemt wethouder Geert-Jan Hendriks deel aan 

de Taskforce.  

 

Orange the World 

Publiekscampagnes om bewustwording te verhogen én om inwoners te informeren over wat zij 

kunnen doen om het geweld te stoppen, vormen onderdeel van de aanpak van het geweld. Vanaf 

25 november, de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen, tot 10 december wordt met de 

wereldwijde actie Orange the World aandacht gevraagd voor de strijd tegen geweld tegen 

vrouwen. Ook de gemeente Gooise Meren faciliteert deze actie mee. Onder andere door een 

aantal gebouwen oranje uit te laten lichten. 

 

4. Consequenties 

Het stoppen van huiselijk geweld, kindermishandeling en seksueel geweld draagt bij aan de 

kwaliteit van leven van onze inwoners. De verwachting is dat minder beroep op hulp en 

ondersteuning hoeft te worden gedaan door jeugdigen en inwoners als het geweld stopt en ook 

niet meer van generatie op generatie wordt overgedragen. 

 

5. Communicatie en participatie 

De samenwerkende gemeenten  in de Regio Gooi en Vechtstreek hebben het  Actieprogramma 

opgesteld in nauwe samenwerking met de maatschappelijke ketenpartners en hun bestuurders uit 

de Taskforce huiselijk geweld en kindermishandeling, met het Zorg en Veiligheidshuis en met 

Veilig Thuis. Onze ketenpartners zijn betrokken bij de evaluatie van de aanpak tot nu toe en 

hebben, samen met ervaringsdeskundigen en partijen uit het veld, meegedacht over de inhoud van 

het Actieprogramma. Er is breed draagvlak voor de uitvoering van het Actieprogramma bij onze 

ketenpartners. 
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6. Vervolg 

Evaluatie maakt onderdeel uit van het Actieprogramma. Dit om te bepalen of het resultaat 

duurzaam oplossen van geweld wel wordt bereikt. 

 

 

Bijlage 

1. Actieprogramma Gooi en Vechtstreek 2019-2021 "Geweld Hoort Nergens Thuis" 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Gooise Meren, 

 

 

 

 

D.J. van Huizen 
Gemeentesecretaris 

 

 

 

 

drs. H.M.W. ter Heegde 
Burgemeester 

 


