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Onderwerp 
Regiovisie aanpak huiselijk geweld 2019 - 2022 

Bijlage Geachte heer ter Braak, 

Op 22 mei 2019 ontvingen wij uw advies op de concept Regiovisie aanpak 
huiselijk geweld 2019 - 2022. Hartelijk dank hiervoor. 
Via deze brief reageren wij op uw advies. 

Wij zijn verheugd over de waardering die u beschrijft over de 
totstandkoming van de regiovisie. Net als u kijken wij terug op drie 
succesvolle bijeenkomsten waarin de netwerken tussen professionals, 
ervaringsdeskundigen en anderen versterkt konden worden en waarin veel 
informatie is opgehaald. Dit heeft mede geleid tot het aandachtspunt om het 
lerend netwerken te stimuleren. 

U schrijft dat een vast contactpersoon (casusregisseur) van belang is voor 
slachtoffers en plegers en dient als eerste aanspreekpunt te fungeren. In te 
vee/ geval/en hebben mensen vanuit deze kwetsbare groep nog te veel te 
maken met verschilfende hulpverleners. Er is behoefte aan het opbouwen 
van een vertrouwensband en coördinatie van de interventies van betrokken 
organisaties. Het advies aan de gemeente is om een vaste professione/e 
contactpersoon voor het gezin te organiseren vanaf het begin van de 
aanpak. 
Wij erkennen het belang van een vast contactpersoon en de behoefte naar 
het opbouwen vaneen vertrouwensband. In Delft werkt het Sociaal Team 
van Delft Support met vaste contactpersonen door de inzet van 
casusregisseurs. Zij coördineren de in te zetten hulpverlening bij casussen 
met complexe problematiek. Bij de uitwerking van het 
uitvoeringsprogramma van de Regiovisie wordt het onderwerp 'casusregie' 
meegenomen (zie Regiovisie p. 14 ). Dit is bij uitstek een onderwerp dat 
samen met de ketenpartners verbetering behoeft. Wij zeggen toe dit op de 
agenda te houden. 

Bij de uitwerking Regiovisie vraagt u aandacht voor de 'eigen regie'. D. w.z. 
het maken van een goede inschatting van de mogelijkheden die mensen 
zelf hebben en de ondersteuning die zij nodig hebben om de regie over hun 
eigen leven te houden c.q. terug te nemen. 
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Wij zijn het eens met uw standpunt. Delft Support zet bij het opstellen van 
het hulpverleningsplan samen met het gezin het netwerk in ter aanvulling op 
de professionele inzet en afhankelijk van water nodig is en bevorderlijk is. 

U geeft het advies om het netwerk in te zetten ter ondersteuning en niet in 
plaats van het professione/e netwerk. 
Wij zijn het eens met uw standpunt. Zie het antwoord hierboven. 

U geeft het advies om de effecten zoa/s beschreven in de Regiovisie 
regelmatig te evalueren in het licht van de doe/stelling om de geweldsspiraal 
duurzaam te doorbreken en HG te voorkomen. 
Op basis van de ontwikkelopgaven uit de Regiovisie wordt een jaarlijks 
uitvoeringsprogramma opgesteld. Deze worden gemonitord op procesen 
resultaat. 

U geeft het advies om de rol van de expert duidelijker te positioneren in de 
preventie omdat Juist met preventíe erger leed kan worden voorkomen. 
Delft maakt gebruik en financiert professionals in de basisvoorzieningen ter 
preventie en ter voorkoming van zwaarder leed. Professionele organisaties 
die actief zijn in Delft zijn o.a. Delft voor Elkaar, JGZ ZHW en Humanitas 

U adviseert ons om meer onderzoek te doen naar de doe/groepen en 
oorzaken van HG zodat dit kan worden gebruikt bij de overige 
beleidsterreinen van het sociaa/ domein. 
Omdat de DUVO middelen van de centrumgemeente Delft beperkt zijn is 
het doen van gericht onderzoek beperkt. Wei maken we gebruik van 
landelijke onderzoeken en de onderzoeken die vanuit centrumgemeente 
Den Haag plaatsvinden. 
De Regiovisie pleit voor focus binnen preventie op risicogroepen (selectieve 
preventie in de preventiepiramide) en risicofactoren. Kinderen betrokken bij 
een vechtscheiding is bijvoorbeeld een belangrijke risicogroep, 
vechtscheiding één van de risicofactoren naast het hebben van schulden, 
armoede e.d. Met behulp van deze focus en het versterken van 
beschermende factoren bouwen we naast de te behalen resultaten in de 
regio, lokaal binnen Delft ook verder aan weerbare en veerkrachtige 
gezinnen (en een kansrijke omgeving om in op te groeien). 

U beschrijft dat organisaties die hulpverlening bieden in het gebied van HG 
kampen met bezuinigingen. Er zijn zorgen over de kwaliteit en de 
continuïteit van de dienstverlening. 
Wij herkennen dit signaal niet. Door de gemeente Delft zijn er geen 
bezuinigingen doorgevoerd in de hulpverlening op het gebied van huiselijk 
geweld. Oak in de Jeugdhulp en Wmo hulp hebben geen bezuinigingen 
plaatsgevonden. 

U geeft het advies om kennis te de/en met andere grate gemeenten en aan 
te sluiten bij landelijke programma 's van VWS. Mogelijk kunnen 
centrumgemeenten het voortouw nemen in het opzetten van een (landelijk) 
/erend netwerk. 
Wij werken als centrumgemeente nauw samen met onder meer het landelijk 
netwerk van centrumgemeentenen en het landelijk actieprogramma Geweld 
haart nergens thuis. Oak is Den Haag een van de vier grate gemeenten van 
Nederland die tevens samenwerken waar de regio Haaglanden profijt van 
heeft. 
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Wij danken u nogmaals voor uw advies en hopen dat onze reactie u meer 
inzicht en helderheid heeft verschaft. 

Hoogachtend, 
het college van burgemeester en wethouders van Delft, 

, burgemeester 

Ir. S.M. Brandligt l.b. 

, secretaris 

dr. M. Berger, J.s. 
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