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Onderwerp  

Voortgang lokaal plan Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (HGKM) 

 

Kennisnemen van 

de voortgang van de totstandkoming van het lokale plan Huiselijk Geweld en Kindermishandeling en 

de ondernomen acties tot nu toe. 

 

Inleiding 

In de raadsvergadering van 29 juni 2021 bent u geïnformeerd over het regioplan Huiselijk Geweld en 

Kindermishandeling (HGKM) en de vestiging van het omgangshuis in Geldermalsen begin september 

2021 als regionale voorziening voor gescheiden ouders. En in aansluiting op het regioplan gaan de 

regiogemeenten ook een lokaal plan vaststellen. Wij informeren u over de voortgang. 

 

Ondernomen acties tot nu toe: 

• Op 3 september 2021 is gestart met het Omgangshuis Rivierenland in De Pluk in 

Geldermalsen door aanbieder Sterker met subsidie vanuit de Decentralisatie-Uitkering 

Vrouwenopvang (DUVO) van centrumgemeente Nijmegen; 

• In mei 2021 hebben de consulenten Jeugd van Team Sociaal een zelfscan gedaan die is 

ontwikkeld in het landelijke Kwaliteitskader Werken aan Veiligheid. Deze zelfscan helft 

gemeenten om te bepalen of hun lokale teams voldoende zijn ingericht om te komen tot een 

effectieve signalering en aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling en te bepalen 

waar dit versterking behoeft. De uitkomst van de zelfscan heeft geleid tot de volgende acties:  

o een jaarlijkse training in de meldcode, signaleren en bespreekbaar maken van huiselijk 

geweld en kindermishandeling voor alle professionals in het Team Sociaal 

o een duidelijke positionering van de aandachtsfunctionarissen Huiselijk Geweld en 

Kindermishandeling met een duidelijk profiel, taken en daaraan gekoppelde uren. 

o de aansluiting van medewerkers bij de Training Samen Werken aan Veiligheid die 

wordt aangeboden van de DUVO-middelen; 

o eenduidige manier van werken bij het doen van een veiligheidsbeoordeling en het 

opstellen van een veiligheidsplan; 

o de werkafspraken met Veilig Thuis en wijzigingen van deze afspraken worden intern 

gecommuniceerd en waar nodig vastgelegd in een werkproces.  

De input uit de zelfscan wordt meegenomen in het lokale plan Huiselijk geweld en 

Kindermishandeling.  
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Met ingang van 1 oktober is een werkwijze bij complexe casuïstiek en regievoering binnen 

Team Sociaal opgepakt. Hierin wordt het werken vanuit het principe: 1 gezin, 1 plan, 1 

regisseur en het begrip casusregie met daarin rollen en verantwoordelijkheden aangescherpt 

• Brede aandacht voor thema's zoals kindermishandeling, partnergeweld en 

ouderenmishandeling. 

• Aansluiting van de aandachtsfunctionarissen Huiselijk Geweld en Kindermishandeling bij 

regionale verdiepingssessies. In 2021 staan de thema's "eergerelateerd geweld" en 'complexe 

scheidingen'' centraal.  

• Jaarlijkse leerbijeenkomst met Veilig Thuis en Team Sociaal aan de hand van casuïstiek. De 

eerste bijeenkomst staat gepland op 29 november 2021. 

• In november 2021 houden we een inspiratiesessie voor externe partners om input op te halen 

voor het lokaal plan Huiselijk Geweld en Kindermishandeling met als thema's: 

kindermishandeling, oudermishandeling en financiële uitbuiting. 

 

Kernboodschap 

Het lokaal plan Huiselijke Geweld en Kindermishandeling wordt opgesteld en hierbij wordt aangesloten 

op de vier actielijnen uit de regio-aanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling 2021 - 2024. Er zijn al 

eerder acties gestart en met deze informatienota willen wij u informeren over deze acties en het verdere 

proces om te komen tot het lokale plan.  

 

Consequenties 

De regio-aanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling 2021 – 2024 is als regionaal beleidskader 

voor de Gelderse jeugdzorgregio’s vastgesteld op 15 april 2021. Eén van de afspraken in dit regio-plan 

is dat alle gemeenten een lokale plan opstellen binnen een jaar na vaststelling van de regioaanpak.  

We maken bij het opstellen van het lokale plan gebruik van het regionaal aanbod om een 

inspiratiesessie met externe partijen te houden en hiermee input op te halen voor acties in 2022. De 

inspiratiesessie voor West Betuwe staat gepland voor eind november 2021. Het is de bedoeling om 

het lokale plan eind 2021 ter besluitvorming aan het college voor te leggen. Inmiddels zijn er wel acties 

in gang gezet als het gaat om de deskundigheidbevordering bij het Team Sociaal, zoals hierboven 

omschreven.   

 

Financiën 

In het lokaal plan Huiselijk Geweld en Kindermishandeling wordt voor de lokale acties een budget 

geraamd. Een voorlopig budget is opgenomen in de begroting 2022 en dekking wordt gevonden in de 

extra jeugdhulpmiddelen die beschikbaar zijn gesteld in de meicirculaire 2021.  

 

Communicatie 

Eind november 2021 vindt een inspiratiesessie voor externe partners plaats om input op te halen voor 

het concept-plan. Het concept-plan wordt gedeeld met de externe partners, waarna vaststelling door 

het college  
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Vervolg 

Na vaststelling van het lokaal plan Huiselijk Geweld en Kindermishandeling in het college informeren 

wij u in februari 2022 over de (vervolg)acties en krijgt u het plan ter inzage.  

 

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  

 

 


