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Onderwerp  

Plan Huiselijk Geweld en Kindermishandeling en Omgangshuis 
 
Beoogd effect 
zorgdragen dat gemeente West Betuwe aansluit bij de bovenregionale acties voor de aanpak van 
huiselijk geweld en kindermishandeling en hieraan uitvoering geeft door middel van een nog op te 

stellen lokaal plan. Door de uitvoering van bovenregionale en lokale acties komt er meer samenhang 
in de aanpak en wordt de samenwerking van organisaties op lokaal en regionaal niveau versterkt.  

  

Samenvatting 

Voor de samenwerking in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling is een nieuw 

regioplan opgesteld voor de gemeenten in regio Gelderland-Zuid. Dit plan beoogt de samenwerking te 

versterken in de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Een onderdeel van dit regioplan is de 

vestiging van een omgangshuis in regio Rivierenland, waarvoor een locatie is gevonden in 

Geldermalsen. Verder kijken we wat er in West Betuwe extra gedaan kan worden in de aanpak van 

huiselijk geweld en kindermishandeling en komen we tot een lokaal plan. 

 

Inleiding 

De vijftien gemeenten, waaronder de Rivierenlandse gemeenten, in de regio Gelderland-Zuid werken 
samen in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.   

Eens per vier jaar stellen de regiogemeenten samen een aanpak op. Hierin staan de ambities, doelen 

en regionale en lokale acties in de aanpak van onveiligheid in afhankelijkheidsrelaties. De vorige 

regionale aanpak huiselijk geweld en Kindermishandeling (HGKM) liep van 2017 t/m 2020. In 2020 

hebben de gemeenten een review laten uitvoeren over de vorige regio-aanpak.  De ervaringen van 

de vorige periode vormen de basis voor het vervolg in de regionale samenwerking en dit is 

neergelegd in het nieuwe Regioplan voor de jaren 2021 tot en met 2025. 

 

Uit de review van de vorige regionale aanpak 2017 – 2020 bleek dat de samenwerking nu nog sterk 

geschakeld is en het nog niet altijd lukt om zorg en begeleiding met meerdere partijen rondom het 

gezin te organiseren. Het versterken van de samenwerking vanuit een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid van gemeenten en partners in combinatie met een lokale aanpak blijft nodig. 

In de regioaanpak 2021 – 2025 is gekozen om focus aan te brengen vanuit 4 actielijnen: 

 Preventie en signalering; 

 Expertise lokale teams; 

 Helpende data; 
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 Intensieve samenwerking zorg- en veiligheidspartners. 

 

 

Eén van de ontwikkelingen in het Regioplan is het vestigen van een tweede omgangshuis in regio 

Rivierenland. Steeds meer kinderen krijgen te maken met scheidingen en de mogelijke problemen die 

daaruit voortkomen. Dit zien we ook terug in Gelderland. In de periode 2009-2019 is sprake van een 

toename van 26% als het gaat om gescheiden inwoners. Sinds 2019 is er een omgangshuis in 

Nijmegen gevestigd. 
Een omgangshuis is een locatie waar een kind van gescheiden ouders zijn of haar ouders kan 
ontmoeten. Ouders kunnen zich zelf aanmelden. Het gaat meestal om een paar uur per week of per 
twee weken. De zogeheten omgang wordt begeleid door geschoolde vrijwilligers en/of 
ervaringsdeskundigen. 

Door in een vroeg stadium voor het omgangshuis te kiezen, kunnen langdurige problemen voorkomen 

worden. Uitgaande van een gemiddeld traject verwacht men in 2021 60 kinderen te kunnen ontvangen 

in het omgangshuis Regio Rivierenland. Verwacht dat tussen de 60% en 80% van de ouders na een 

traject in het omgangshuis verder zelfstandig aan de slag kunnen met een passende omgangregeling. 

 
De locatie in Rivierenland is gevonden in de Pluk in Geldermalsen. Het is de bedoeling dat deze locatie 
vanaf 4 september 2021 gebruikt kan worden voor de inwoners van regio Rivierenland. Financiering 
voor het omgangshuis loopt vervolgens via de gemeente Nijmegen (centrumgemeente huiselijk 
geweld en kindermishandeling). 
 
Het omgangshuis sluit aan bij het te ontwikkelen gezinsloket in de vroegsignalering van 
scheidingsproblematiek (voor kinderen én ouders) en biedt ouders de mogelijkheid om onder 
begeleiding de kinderen te zien en vanuit daar te werken aan een omgangsregeling in het belang van 
de kinderen. Dit om ergere problemen te voorkomen.  
 

Kernboodschap 

De raad wordt geïnformeerd over de vestiging van het omgangshuis als regionale voorziening in De 

Pluk in Geldermalsen en het besluit om te komen tot een lokaal plan in de aanpak van huiselijk geweld 

en kindermishandeling. Hierbij wordt aangesloten op het plan van regio Gelderland Zuid.. 

 

Consequenties 
Geen. De lokale aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling en de inzet van het omgangshuis 
draagt bij aan het voorkomen van ergere problematiek en past in het preventief aanbod voor inwoner 
van de gemeente West Betuwe.  
 

Financiën 

Niet van toepassing. Subsidiëring van het regionale omgangshuis gebeurt via centrumgemeenten 

Nijmegen uit de Decentralisatie Uitkering Vrouwenopvang.  

 

Communicatie 

De vestiging van het omgangshuis en de start per 4 september 2021 zal zowel regionaal als lokaal 

gecommuniceerd worden naar inwoners en de betrokken partners.  
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Vervolg 

Uw raad wordt geïnformeerd over de acties van het lokaal plan Huiselijk Geweld en 

Kindermishandeling na de beoogde vaststelling door het college in september 2021. 

 

Bijlage(n) 

Geen 

 
Suggestie ter afhandeling 

Voor kennisgeving aannemen 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe, 

de secretaris,                         de burgemeester, 

Karen Coesmans                   Servaas Stoop  

 

 


