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Reactie op advies Wmo-raad notitie Regiovisie Huiselijk Geweld en
Kindermishandeling

Geachte Ieden van de Wmo-raad,

op 6 februarijl. hebt u een door ons gevraagd advies uitgebracht op de
Regiovisie Huiselijk Geweld en Kindermishandeting en hÈrbij een aantal
aanbevelingen gedaan. Hiervoor willen wij u hartelijk bedanken.

Uw opmerkingen in hoofdlijnen:

Uw advies:
1. De aanpak van specifieke groepen zoals ouderenmishandeling en

slachtoffers van mensenhandel is minder uitgewerkt. De wmo-raad
adviseert dit alsnog te doen.

Antwoord:
Het college onderschrijft het belang van specifieke aandacht voor de
door uw genoemde doelgroepen. op dit moment zijn we de aanpak voor
deze doelgroepen aan het uitwerken met de andere gemeenten in de
regio Haaglanden, Veilig Thuis en de GGD. Deze uitwerking wordt voor
de DWo regio opgenomen in de jaarlijkse uitvoeringsagendL van de
Regiovisie. ln 2016 en de jaren daama worden de resuitaten
geëvalueerd. Deze resultaten en de daaruit volgend aanbevelingen
worden meegenomen in de uitvoeringsagenda van het jaar daaÉra.

Uw advies:
2. De wmo- raad onderschrijft het basisprincipe dat onderwerpen die de

verantwoordel ij kheid van de centrum gemeenten overstijge n gezamen I ijk
worden opgepakt. De regiovisie geeft echter onvoldoende ziCht op hoa
de samenwerking tussen de centrumgemeenten Delft, Den Haag,
Leiden en Gouda wordt vorm gegeven en hoe deze wordt gemonitord.

Antwoord:
Het college is verheugd te lezen dat de wmo-raad de voordelen
ondersteunt van het regionaal en boven regionaal oppakken van
verschillende onderwerpen. op dit moment ligt de focus vooral op de
intensivering van de regionale samenwerking tussen de
centrumgemeente Den Haag en Delft. De verkenning van de
mogelijkheden van bovenregionale samenwerking met Leiden en Gouda



Datum

17-03-2015
vindt nu plaats in samenwerking met de genoemde gemeenten en de
uitvoerende instanties. De belangrijkste kwestie is het behoud van
voldoende opvangplaatsen binnen de regio Haaglanden - Midden
Holland. Zie voor meer informatie hierover het antwoord bij punt 4.

Uw advies:
3. De Wmo-raad vindt het belangrijk dat het duidelijk is wie er monitort of

bij de complexe casui'stiek de casusregie ook daadwerkelijk aan Veilig
Thuis wordt overgedragen.

Antwoord:
Op dit moment worden de afspraken tussen de lokale teams en Veilig
Thuis geconcretiseerd. De criteria voor complexe casuï'stiek en de
monitoring op de doorverwijzing van de casui'stiek naar Veilig Thuis is
een belangrijk onderdeelvan deze afspraken. Deze afspraken worden
schriftelijk vastgelegd en teruggekoppeld aan de stuurgroep 'Veilig
Thuis'. We zullen uw aanbeveling overnemen.

Uw advies:
4. De Wmo-raad vraagt zich aí in hoeverre de financiële middelen van de

verschillende gemeenten een beperkende rolgaan spelen in het aanbod
van voldoende opvangplaatsen.

Antwoord:
De gevolgen van de herverdeling van de rijksmiddelen mag niet
betekenen dat er een tekort aan opvangaanbod komt te ontstaan. Dit is
een landelijke opgave die wij sinds 2014 met de bovenregionale
samenwerking met Den Haag, Gouda en Leiden proberen op te vangen.
Er is daarbij in eerste instantie gekeken hoe de capaciteit zich binnen
deze regio ontwikkelt. De registratie van de verschillende instellingen is
op elkaar afgestemd. Hierdoor wordt de bestaande vraag beter in kaart
gebracht. Met deze informatie wordt in 2015 bekeken welke verwachte
capaciteit er nodig is voor de komende jaren en waar er knelpunten
verwacht worden.
Om de noodzaak tot opvang minimaal te houden wordt er tegelijkertijd
regionaal breed ingezet op preventie, vroegsignalering, snelle
doeltreffende hulp en waar nodig intensieve ambulante hulp. Daar waar
de noodzaak tot opvang er is wordt deze door een systemische
benadering en het bieden van opvang dicht bij het netwerk van het
gezin zo kort mogelijk gehouden. Dit alles met de grootst mogelijke
zorgvuldigheid ten aanzien van de veiligheid.

Uw advies:
5. De Wmo-raad is positief over de gezamenlijk gekozen

oplossingsgerichte aanpak met de gemeenschappelijke taal 'Signs of
Safety'. Dit brengt helderheid voor de cliënten. Wel vraagt de Wmo-raad
zich af of deze aanpak genoeg aansluit bij kinderen als cliënt, omdat
juist deze geen "eigen kracht" hebben.

Antwoord:
Bij 'Signs of Safety' staat de veiligheid van de kinderen centraal.
Kinderen worden betrokken bij het ontwikkelen van het veiligheidsplan
dat vanuit Signs of Safety geschreven wordt. Uitgangspunt is om de
ouders aan te spreken op hun eigen kracht. Door de ouders te
versterken in hun ouderrolwordt de veiligheid in het gezin hersteld en
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het welzijn van de kinderen vergroot. We zullen uw vraag als
aandachtspunt bij de op te stellen uitvoeringsagenda meenemen.

Uw advies:
6. De Wmo-raad vindt de elf uitgangspunten een duidelijke visie

weergeven maar zou graag een concrete vertaling zien naar het
behalen van een kwantitatieve doelstelling.

Antwoord:
De kwantitatieve vertaling is in afstemming met de regiogemeenten
afgesproken en staat beschreven in de uitvoeringsagenda. Deze wordt
per jaar afgestemd aan de op dat moment bekende gegevens die
komen uit de evaluatie en signalen vanuit de keten. Nog belangrijker
dan een kwantitatieve vertaling vinden we de controle op de kwaliteit.
Deze wordt jaarlijks middels de evaluatie gemonitord.

Uw advies:
7. De Wmo-raad geeft aan dat met het aanbod van vrouwenopvang,

gezinsopvang en ambulant team huiselijk geweld de DWO regio aan de
uitgangspunten zoals beschreven lijkt te voldoen. Het ambulant team
huiselijk geweld zou wat de Wmo-raad betreft nog een duidelijker en
herkenbare plek kunnen hebben.

Antwoord:
Uw oproep voor een herkenbare plek van het ambulante team huiselijk
geweld sluit aan bij de uitgangspunten van de regiovisie om meer
ambulante begeleiding aan te bieden en zo opname in de opvang te
voorkomen. Het doel is om tot 2018 de ambulantisering van de hulp bij
huiselijk geweld uit te breiden. Dit houdt in dat de hulp aan gezinnen zo
veel mogelijk aan huis aangeboden wordt om hiermee de noodzaak om
van de vrouwen opvang gebruik te maken te voorkomen. Per jaar wordt
beoordeeld hoe groot de vraag naar ambulante hulp is en welke ruimte
hiervoor beschikbaar is.

Uw advÍes:
8. De Wmo-raad vindt het van belang dat er duidelijkheid komt hoe de

financiële middelen voor de aanpak huiselijk geweld geborgd worden.

Antwoord:
Hier is op dit moment nog geen duidelijkheid over te geven. Dit is
enerzijds afhankelijk van de vraag op welke wijze de centrumgemeente
functie vorm krijgt na opheffing ervan (naar verwachting medio 2018).
Anderzijds worden momenteel landelijk nog diverse verdeelmodellen
aan een nader onderzoek ondenruorpen. ln de loop van 2015
verwachten wij daar meer duidelijkheid over te vernemen

Uw advies:
9. De Wmo-raad mist de garanties ten aanzien van het ontbreken van de

wachtlijsten na doorstoom vanuit Veilig Thuis.

Antwoord:
Garanties zijn lastig te geven maar er wij sturen sterk op de voorkoming
van wachtlijsten. Maandelijks komen de betrokken gemeenten en Veilig
Thuis bij elkaar om onder andere de ontwikkelingen en signalen rondom
de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling door te spreken. Als
er op enig moment van één van beide kanten sÍgnalen komen dat er
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problemen zijn met de doorverw$zing ldoorstroming (en hierdoor de
kans op wachtlijsten zou kunnen ontstaan) wordt er direct opgeschaald
om er voor te zorgen dat er zo snel mogelijk hulp beschíkbaar is voor de
betrokkenen.

Uw advies:
10. De Wmo-raad vindt het belangrijk de cliënten op enige wijze te

betrekken bij de kwalitatieve evaluatie.

Antwoord:
Wij onderschrijven deze wens en nemen uw suggestie graag over. Het
college zal deze wens op laten nemen in de uifuoeringsagenda. Deze
evaluatie vindt in gezamenlijkheid met de regio Den Haag plaats. ln de
begroting is voor de evaluatie budget gereserveerd.

Hoogachtend,
het college van burgemeester en wethouders van Delft,

, burgemeester

mr. drs. G.A.A. Verkerk

drs, ï.W. Andriessen Ls.
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