Technische vragen en antwoorden 05 oktober 2020

Agendapunt 2.03.01/3.06.01: Regiovisie aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling Noord-Holland Noord 2020-2023
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Vraag
Vraag 1
Pag. 5
Wie houdt het proces in de gaten en let op de juiste uitvoering ervan?
Worden er evaluaties ingepland over de uitvoering met de
gesprekspartners met wie de visie is opgesteld? Welke structuur zit er
dan in de evaluaties?

Vraag 2
Pag. 10
Hier wordt gesproken over e-health. Laagdrempelig en toegankelijk
vindbaar zijn van de hulpverleners voor slachtoffers en plegers. Spreken
we hier over een App? Kunt u hier iets meer over uitleggen?

Antwoord

Antwoord 1
Naar aanleiding van deze regiovisie wordt op (boven)regionaal niveau een
uitvoeringsplan gemaakt. Onderdeel daarvan is het opzetten van een keten
brede training, maar ook afspraken over de wijze van monitoring en
evaluatie zullen daar onderdeel van gaan uitmaken.
Om goed te kunnen monitoren zal iedere gemeente het regionale
uitvoeringsplan vertalen naar een eigen lokaal uitvoeringsplan waarin
onder meer wordt beschreven hoe het proces wordt gemonitord.

Antwoord 2
Het gaat hier niet specifiek over een App, maar over bijvoorbeeld de
nieuwe chatfunctie van Veilig Thuis. Ook andere digitale middelen worden
ingezet om slachtoffers en plegers beter en toegankelijker hulp te bieden.

Vraag 3
Bijlage 1 landelijke cijfers
Uit onderzoek blijkt dat er in gezinnen waarin huiselijk geweld en
kindermishandeling speelt jaarlijks gemiddeld 71 geweldsincidenten
voorkomen.
Onze vraag is welke doelstelling de visie heeft. Terugbrengen naar 0
geweldsincidenten?
Ik vind het doel niet terug in de visie.

Vraag 4
Na melding na anderhalf jaar bij 50% van de gevallen nog steeds sprake
van excessief geweld.
Onze vraag is welke doelstelling de visie heeft. Terugbrengen naar 0%?
Ik vind het doel niet terug in de visie.

Vraag 3
Bijlage 1 landelijke cijfers
Het doel van de visie staat verwoord in de actielijnen zoals die zijn
aangegeven op pagina 5. Dit zijn:
• Preventie: Het voorkomen van huiselijk geweld en kindermishandeling
door risico’s op huiselijk geweld te signaleren en hierop te reageren.
• Eerder en beter in beeld: Huiselijk geweld zo vroeg mogelijk signaleren en
adequaat
reageren.
• Stoppen en duurzaam oplossen: Het geweld zo snel mogelijk en duurzaam
stoppen, schade beperken en herstel bevorderen, zodat nieuwe
ontwikkelingskansen ontstaan voor de betrokkenen.
• Aandacht voor specifieke groepen: extra kwetsbare groepen met
specifieke problemen.

Vraag 4
In de visie zijn nu geen concrete doelen opgenomen. Er bestaan weliswaar
landelijke cijfers, maar die laten zich lastig vertalen naar regionale getallen.
In de regiovisie is opgenomen dat er meer gebruik gemaakt gaat worden
van data. Daardoor kan een goed beeld verkregen worden van de huidige
situatie en kan gekeken worden naar het effect van interventies. Daardoor

ontstaat een lokaal beeld op basis waarvan concrete doelen kunnen worden
benoemd.
Vraag 5
Er waren in 2019 ruim 4500 meldingen afgesloten. Welk jaarlijks doel
willen we bereiken met uitvoering van de nieuwe visie?
Ik vind het doel niet terug in de visie.

Antwoord 5
Het antwoord op de vorige vraag is ook van toepassing op deze vraag.
Verlaging van het aantal meldingen is geen doel op zich. Het gaat erom
beter zicht te krijgen op de problematiek in onze lokale situatie.
Afhankelijk daarvan zal worden bepaald welke doelen we nastreven.

