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Inleiding 
 
Geweld in de privésfeer komt in Nederland en daarmee in Deventer nog steeds op grote schaal 
voor; het gaat om één van de omvangrijkste geweldsvormen in onze samenleving. Op de lijst 
van dodelijke slachtoffers als gevolg van onnatuurlijke oorzaak staat huiselijk geweld, 
waaronder ook kindermishandeling valt,  na verkeersongevallen, op de tweede plaats. Geweld 
komt voor in alle sociaaleconomische klassen en binnen alle culturen in de samenleving. 
Slachtoffers van huiselijk geweld zijn in de meeste gevallen vrouwen en kinderen, maar het treft 
ook mannen, ouders en ouderen.  Veel kinderen zijn getuige van huiselijk geweld of zijn er zelf 
slachtoffer van. Deze ervaringen kunnen zeer negatieve gevolgen hebben in hun latere leven: 
zij lopen een groter risico (weer) slachtoffer of zelf dader van huiselijk geweld te worden. De 
maatschappelijke opgave waarvoor we staan is het terugdringen en stoppen van huiselijk 
geweld: huiselijk geweld mag niet getolereerd worden; juist in de privéomgeving moet iedereen 
zich veilig kunnen voelen.  
 
De aanpak van huiselijk geweld staat in de gemeente Deventer al sinds 2003 nadrukkelijk op de 
agenda. Vanaf die tijd is met alle partners gebouwd aan een systeemgerichte, integrale aanpak.  
De uitgangspunten van deze aanpak zijn meest recent neergelegd in de Beleidsvisie Huiselijk 
Geweld 2011-2015. Nu, aan de vooravond van de nieuwe visie, is de Deventer Aanpak 
Huiselijk geweld inmiddels een begrip geworden. Maatschappelijke ontwikkelingen, waaronder 
de  herinrichting het sociale domein en nieuwe inzichten rondom het fenomeen, vragen echter 
om een doorontwikkeling. In deze visie zal de aansluiting worden gezocht met het sociale 
domein en de gewijzigde structuren die dit heeft opgeleverd (komst Veilig Thuis en sociale 
teams, gewijzigde jeugdketen).  Daarnaast zal lering worden getrokken uit de periode 2011-
2015, worden recente maatschappelijke ontwikkelingen geschetst en inhoudelijke thema’s voor 
de nieuwe periode, geprioriteerd.  

1 Terugblik 2011-2015 
1.1 De Deventer aanpak 
In Deventer is er van oudsher voor gekozen om de ketensamenwerking huiselijk geweld zoveel 
mogelijk op lokaal niveau en in goede samenwerking met de ketenpartners vorm te geven. Dit 
in tegenstelling tot andere gemeenten waar beleidsregie en procesregie meer op afstand 
(regionaal) zijn georganiseerd.  
 
We kunnen in die zin spreken van een Deventer aanpak, deze aanpak kenmerkt zich, kort 
gezegd, door het feit dat alle casuïstiek, zo veel als mogelijk door de lokale hulpverlening 
opgepakt en geregisseerd wordt. De procesregie  is in handen van de uitvoeringscoördinatoren 
van het team huiselijk geweld. Het team huiselijk geweld is onder gebracht bij het BZT en maakt 
gebruik van de daar geldende afspraken en werkprocessen.  
 
Tot 1 januari van dit jaar kwamen alle meldingen Huiselijk geweld binnen bij Kadera, Steunpunt 
Huiselijk geweld.  In geval van crisis en/of een Tijdelijk Huisverbod  nam het Steunpunt de 
voorlopige casusregie op zich.  Dit proces vond plaats in nauw overleg en samenwerking met 
het lokale team huiselijk geweld, die ook het overleg voerden met de juristen van de gemeente. 
Zodra de crisis was afgewend, werd de casuïstiek overgedragen aan het lokale team huiselijk 
geweld. Alle reguliere meldingen werden door het Steunpunt Huiselijk Geweld beoordeelt en zo 
veel mogelijk rechtstreeks doorgezet naar het team huiselijk geweld Deventer.  
 
De taken van het regionale Steunpunt Huiselijk geweld zijn vanaf 1 januari 2015 overgedragen 
naar Veilig Thuis. Streven is de constructieve samenwerking zoals die met het Steunpunt 
bestond, door te zetten in de samenwerking met Veilig Thuis. 
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1.2  De cijfers  
 

Aantal meldingen huiselijk geweld Deventer 

Jaar   Aantallen  
2009  103  
2010  150  
2011  187  
2012  195  
2013  320  
2014  251  
Bron: Gemeente Deventer 
 
Aantal opgelegde huisverboden Deventer  

Jaar   Aantallen  
2011  30  
2012  29  
2013  30  
2014  28  
Bron: Gemeente Deventer 
 

Toelichting  
 
Meldingen 
Zoals al werd verwacht in de meerjarenvisie 2011-2015, is het aantal meldingen in 2013 
aanzienlijk gestegen ten opzichte van eerdere jaren. Deze stijging werd ook elders in de regio 
waargenomen en kan worden verklaard uit het feit dat het thema landelijk veel publiciteit kreeg 
en maatschappelijk meer erkend en bespreekbaar is geworden. Mensen werden er hierdoor 
eerder toe aangezet om te melden. Daarnaast is in de afgelopen jaren sterk ingezet op 
deskundigbevordering van vroegsignalering. Signalen worden eerder erkend en doorgespeeld 
naar Steunpunt Huiselijk Geweld. De stijging is daarnaast uit te leggen vanuit het gegeven dat 
multiproblematiek (psychosociale problematiek, werkeloosheid,schulden) in de afgelopen jaren 
toenam, uit onderzoek blijkt dat huiselijk geweld als gevolg daarvan navenant stijgt.  
 
In de beleidsnota huiselijk geweld 2011-2015 is de vrees neergelegd dat, als gevolg van een 
stijging van het aantal meldingen, er mogelijk een wachtlijst zou ontstaan bij het in behandeling 
nemen van de cases.  De raad bepaalde destijds dat er, waar het huiselijk geweld betreft, geen 
sprake kon zijn van een wachtlijst. Dit moest- desnoods met inzet van extra mankracht en 
middelen- te allen tijde worden voorkomen. Dit is echter niet nodig gebleken. Dankzij goed 
gestroomlijnde werkprocessen en het gegeven dat casussen Huiselijk Geweld bij alle 
ketenpartners met voorrang werden opgepakt, zijn wachtlijsten voorkomen. Het is echter maar 
zeer de vraag of in de nieuwe periode aan dit uitgangspunt kan worden vastgehouden, de 
eerste cijfers van Veilig Thuis laten opnieuw een stijging zien en ketenpartners zijn, door 
structurele bezuinigingen, soms niet meer in staat de casussen huiselijk geweld de voorrang te 
bieden die noodzakelijk is, 
 
Huisverboden 
Het aantal opgelegde huisverboden is door de jaren heen nagenoeg gelijk gebleven. Het aantal 
verlengingen van huisverboden en recidives ligt in Deventer laag, zeker in vergelijk met 
gemiddeld in de regio. Waarschijnlijk speelt hier de onderscheidende werkwijze die in Deventer 
wordt gehanteerd een rol; Deze werkwijze kenmerkt zich door intensief slachtoffer- en 
dadercontact dat neigt naar bemoeizorg; casussen worden over het algemeen lang gevolgd, 
pas vanaf het moment dat een thuissituatie structureel is gestabiliseerd, laten we los. 
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Dit werpt zijn vruchten af. Daarnaast blijkt de afstemming tussen zorg- en veiligheidspartners op 
lokaal niveau, op dit moment belegd binnen het justitieel casusoverleg huiselijk geweld, van 
grote waarde. Tot op heden bestond er groot commitment bij alle partners om in casussen 
waarbij de veiligheid van mensen in het geding is, samen op te trekken. Wij gaan er van uit dat- 
ook wanneer de capaciteit onder druk staat-  partners zich blijven binden aan de inzet op lokaal 
niveau, alleen door goede afstemming van interventies op casusniveau kunnen immers 
(blijvende) resultaten worden bereikt. 
 

1.3 Overige ontwikkelingen  

Regiovisie Huiselijk Geweld 
In 2014 is - met medewerking van de gemeente Deventer- de regiovisie Huiselijk Geweld 
IJsselland tot stand gekomen en vastgesteld. Trekker van dit proces was de gemeente Zwolle, 
centrumgemeente waar het de aanpak van huiselijk geweld betreft. Met de vaststelling van de 
regiovisie is voldaan aan de verplichting vanuit het ministerie van VWS om de doorontwikkeling 
van de aanpak huiselijk geweld op regioniveau vast te leggen. De nieuwe meerjarenvisie 
Deventer is geschreven vanuit de uitgangspunten zoals die zijn verwoord in de regiovisie. Er is 
gekozen voor een eigen ‘Deventer visie’ naast de regiovisie vanuit de behoefte een 
verdiepingsslag te maken voor wat betreft de werkprocessen, maatschappelijke ontwikkelingen 
en prioriteiten die specifiek voor Deventer gelden.  

Meldcode Huiselijk Geweld, scholing en deskundigheidsbevordering 
Sinds 1 juli 2013 zijn professionals die mogelijk in aanraking komen met signalen van huiselijk 
geweld, verplicht de meldcode huiselijk geweld te gebruiken bij vermoedens van geweld in 
huiselijke kring. Een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals 
adequaat te reageren bij signalen van dit type geweld. 
In september 2013 heeft het college van Deventer de Meldcode Huiselijk Geweld voor de eigen 
medewerkers vastgesteld. De medewerkers van de gemeente Deventer die in de uitoefening 
van hun ambt rechtstreeks contact hebben met cliënten of burgers, zijn op grond van de wet 
verplicht een vermoeden van huiselijk geweld te melden. De Meldcode biedt hen een 
stappenplan. Alle medewerkers zijn inmiddels geschoold in het toepassen van de meldcode.  
In 2013 is ook het scholingsprogramma vroegsignalering en toepassing Meldcode voor Primair, 
Voortgezet en Speciaal Voortgezet onderwijs van start gegaan. Dit programma zal worden 
voortgezet tot einde 2015.   

Nieuwe spelers in de keten: Veilig Thuis, sociale teams en 
gezinscoaches  
 
Veilig Thuis 
Op grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) 2015 is per 1 januari 2015 een 
bovenlokaal Integraal Advies en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK) 
ingericht. Dit AMHK wordt Veilig Thuis genoemd. Veilig Thuis is een samenwerkingverband 
tussen het  Steunpunt Huiselijk Geweld van Kadera en de crisisdienst en het Advies en 
Meldpunt Kindermishandeling van  het voormalige Bureau Jeugzorg Overijssel, (BJZO) nu 
Jeugdbescherming Overijssel.(JBOV) . Veilig Thuis is het centrale advies en meldpunt  voor alle 
vormen van  mishandeling in huiselijke kring, waaronder ook kinder- en ouderenmishandeling.  
Veilig Thuis IJsselland is werkzaam voor alle 11 gemeenten, waaronder Deventer, in de regio 
IJsselland. Veilig Thuis IJsselland is gehuisvest in Zwolle. 
 
 
Sociale teams 
Per 1 januari zijn ook de sociale teams in Deventer officieel van start gegaan.  
Via de sociale teams krijgen burgers de ondersteuning die zij nodig hebben wanneer blijkt dat 
mensen het op eigen kracht niet aan kunnen.  
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De teams bestaan uit professionals die weten wat er speelt in de wijk. Zij kunnen problemen op 
tijd signaleren. Sociale teams kijken naar wat de mensen zelf kunnen en met en voor elkaar 
kunnen betekenen in de buurt. De sociale teams zorgen daarnaast voor een betere toegang en 
afstemming tot hulp. Doordat de medewerkers van de teams in nauw contact staan met 
inwoners van Deventer, zullen zij signalen van geweld in de huiselijke kring mogelijk snel 
oppakken. Waar het gaat om vroegsignalering en toeleiding naar hulp, spelen de teams een rol 
waar het de aanpak van huiselijk geweld betreft. 
 
Gezinscoaches  
Voor jongeren die opgroeien in een gezin met meerdere opvoedvragen worden er in Deventer 
vanaf januari 2015 gezinscoaches ingezet. De gezinscoach is de schakel tussen het gezin, de 
jongere en, wanneer nodig, de hulpverlening. De gezinscoach is er voor ouders, kinderen en 
jongeren tot 18 jaar. Iedere ouder of opvoeder met een of meerdere vragen of problemen 
rondom het opvoeden van een jongere kan terecht bij de gezinscoach. Ook jongeren die 
moeilijkheden hebben met hun ouders of op- voeders kunnen bij de gezinscoach terecht. 
Gezinscoaches zijn het eerste aanspreekpunt als er sprake is van kindermishandeling. Zij 
hebben een rechtstreekse lijn met Veilig Thuis en staan daarnaast in contact met het Deventer 
team Huiselijk Geweld.  

2 2016-2019: doorontwikkeling en verbinding 
2.1 Doelstellingen en geprioriteerde thema’s  
 Nu de aanpak van huiselijk geweld in de basis stevig staat, is het voor de komende periode de 
ambitie de aanpak te verankeren binnen de (deels nieuwe) keten zorg en veiligheid en op 
thema’s door te ontwikkelen. We stellen ons daarbij het volgende ten doel:  

Ambitie  
Deventer wil een veilige stad zijn om in te wonen, werken en te recreëren. In lijn daarmee is het 
de ambitie van de gemeente en ketenpartners dat huiselijk geweld in Deventer tot het verleden 
gaat behoren.  

Doelstellingen 2016-2019 
• Al in de visie 2011-2015 gold het uitgangspunt Kinderen Eerst. Deze doelstelling blijft 

onverminderd van kracht. Casussen waarbij kinderen betrokken zijn, hebben te allen 
tijde prioriteit. We verbinden daar de doelstelling aan dat voor alle kinderen, waarvan 
binnen de keten bekend is dat zij slachtoffer zijn van huiselijk geweld, een 
veiligheidsplan geldt.   

• Kwetsbaren in onze samenleving (ouderen, verstandelijk beperkten, mensen met 
psychosociale problematiek) zijn vaker slachtoffer van huiselijk geweld dan gemiddeld. 
We willen nadrukkelijk inzetten op deze specifieke doelgroepen. Enerzijds door in te 
zetten op preventie en deskundigheidsbevordering waar het specifieke problematiek 
aangaat (ouderenmishandeling, vechtscheidingen). Anderzijds door de ketens zorg, 
veiligheid en jeugd naadloos op elkaar te laten aansluiten zodat vanuit diverse 
beleidsterreinen de deskundigheid kan worden ingevlogen die voor een specifieke 
casus noodzakelijk is.  

• Als gevolg van onder andere de transities is de keten rondom huiselijk geweld, 
gewijzigd. We stellen ons ten doen dat de nieuwe keten op een zo kort mogelijke 
termijn op elkaar is ingespeeld, Zowel intern (sociale teams, gezinscoaches, team 
huiselijk geweld, Veilig Thuis) als in de relatie tot de ketenpartners.  Meer concreet: 

o Alle signalen huiselijk geweld, ontvangen door de sociale teams, zijn binnen 
een week besproken met het team huiselijk geweld.  

o Alle crisissituaties die zich binnen het lokale veld voordoen en bekend zijn (bij 
gemeentelijke organisatie hetzij bij ketenpartners) worden nog diezelfde dag 
gemeld bij Veilig Thuis  
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o Alle casussen- niet zijnde crisis- zijn binnen een termijn van 2 dagen door Veilig 
Thuis gemeld aan het team huiselijk geweld Deventer.  

o Alle casussen die door Veilig Thuis zijn doorgezet naar het team huiselijk 
geweld, worden binnen 24 uur in behandeling genomen  

 
• Maatschappelijke partners die in de tweede lijn (mogelijk) van doen krijgen met huiselijk 

geweld (bijv. sportverenigingen, ouderenorganisaties, mantelzorg) zijn voorgelicht over 
mogelijke signalen van huiselijk geweld en toepassing van de meldcode.  

• Met de komst van Veilig Thuis is in de ketenaanpak, de aanpak van huiselijk geweld en 
kindermishandeling ook inhoudelijk aan elkaar verbonden. Het betreft veelal dezelfde 
gezinnen waar huiselijk geweld en kindermishandeling is en de aanpak van deze 
problematiek vraagt om een geïntegreerde en systeemgerichte aanpak op zowel 
regionaal als lokaal niveau.  

• Als een kind in Deventer woont en in een andere regio naar school gaat of 
hulpverlening ontvangt dan geldt het woonplaatsbeginsel. Het adres waar het kind 
ingeschreven staat is leidend voor welke VT organisatie casusregie voert. Bij 
inschrijfadres in Deventer geldt dat VTIJ contact opneemt met de 
scholen/hulpverlening buiten de regio. 

• In situaties waar sprake is van het feit  dat een van de kinderen staat ingeschreven bij 
de ene ouder woonachtig buiten onze regio en het andere kind(eren) bij de andere 
ouder in regio IJsselland, wordt in onderling overleg bepaald wie van de twee 
betrokken  VT organisaties regie voert.   
 

Inhoudelijke thema’s 
Om onze doelstellingen te realiseren zetten we de komende jaren met voorrang in op 
onderstaande thema’s.  
 
Doorontwikkeling naar aanpak complexe geweldsproblematiek 
In het voorjaar van 2015 hebben de centrumgemeenten met het rijk de afspraak gemaakt op 
termijn te komen tot een landelijk dekkende infrastructuur voor slachtoffers van huiselijk geweld, 
kindermishandeling èn seksueel geweld. Dit houdt onder andere in dat op termijn ook de 
meldingen van seksueel geweld en mensenhandel komen te vallen onder Veilig Thuis. 
Deventer wil hierop voorsorteren door de reeds bestaande aanpak van seksueel geweld en 
loverboyproblematiek, onder te brengen binnen het team huiselijk geweld. Op uitvoeringsniveau 
worden hierin inmiddels de eerste stappen gezet in die zin dat de lokale aanpak seksueel 
geweld jongeren zal worden ondergebracht binnen het team huiselijk geweld. In vervolg daarop 
wordt nagegaan of een aanpak voor alle geweldsproblematiek die een combinatie van zorg en 
veiligheid vraagt, binnen het team huiselijk geweld kan worden gerealiseerd.  
 
Ouderenmishandeling 
In onze vergrijzende samenleving wordt het steeds belangrijker om aandacht te hebben voor de 
positie van ouderen en hen, wanneer zij kwetsbaar zijn, te beschermen. Op het moment dat 
ouderen voor zorg en ondersteuning steeds afhankelijker worden van anderen, moeten zij erop 
kunnen vertrouwen dat zij veilig zijn. Ouderenmishandeling schaadt dat vertrouwen. 
Ouderenmishandeling kan zowel voorkomen in huiselijke kring (bijvoorbeeld door de partner, 
(klein)kinderen, vrienden of buren) als in een professionele omgeving. Het gaat niet alleen om 
fysieke mishandeling maar ook om psychische mishandeling, financiële uitbuiting, 
verwaarlozing of seksueel misbruik. In het najaar van 2015 een expertmeeting 
ouderenmishandeling worden georganiseerd voor zowel professionals als mantelzorgers. 
Tijdens deze bijeenkomst zal het beeld van ouderenmishandeling worden geschetst, in welke 
hoedanigheden doet het zich voor, wat zijn de signalen. Vervolgens zal een actieplan worden 
gemaakt met daarin concrete activiteiten die moeten leiden tot verbetering van 
vroegsignalering, melding en aanpak. 
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Vechtscheidingen 
Een scheiding is ingrijpend, des te meer als er kinderen bij betrokken zijn. Soms verliezen 
ouders in scheiding het belang van de kinderen uit het oog. Om te voorkomen dat kinderen in 
de knel komen, is preventie, een vroegtijdige signalering en een goede samenwerking tussen 
ouders en professionals en tussen professionals onderling van groot belang.  In de regio 
IJsselland start in het najaar van 2015 het project ‘met elkaar uit elkaar’. Het project is 
geïnitieerd door 10 regio-organisaties, betrokken bij deze thematiek, en wordt gefinancierd door 
ZonMw. In de eerste fase van het project zal in beeld worden gebracht hoe door professionals 
wordt omgegaan met de problematiek rondom vechtscheidingen, waar knelpunten liggen en 
welke verbeteracties nodig zijn. Vervolgens wordt in drie pilotgebieden in IJsselland gedurende 
een periode van 9 maanden gewerkt aan een verbeterde aanpak. Na afloop worden de 
leerervaringen breed gedeeld in de regio.  
De gemeente Deventer opteert voor een van de pilotgebieden. De beslissing hierover valt in 
november 2015. Mocht Deventer niet deelnemen dan zal het project actief worden gevolgd en 
de verbeterde aanpak worden geïmplementeerd in de Deventer keten.  
 
Tijdens de bespreking van deze nota in de raadstafel deed de raad het verzoek de mogelijkheid 
van urgentieverklaring bij woningtoewijzing in geval van risico op vechtscheiding mee te nemen 
in de pilot. Door met spoed te verhuizen kan immers een vechtscheiding  mogelijk worden 
voorkomen. Overigens is in de onlangs vastgestelde urgentiecriteria van Woonkeus 
Stedendriehoek vastgelegd dat mishandeling (mits vastgesteld met procesverbaal en objectieve 
verklaring) een reden is om met voorrang een andere woning toegewezen te krijgen.   
 
 
Deskundigheidsbevordering: inzet op 2e lijn  
 Nu in de periode 2011-2015 vooral is geïnvesteerd in deskundigheidsbevordering van de 1e 
lijnspartners (direct betrokken professionals), willen we in de komende periode vooral ook de 2e 
lijn (mantelzorgers, vrijwilligersorganisaties, sportverenigingen, ouderenorganisaties) bereiken. 
Dit is mede ingegeven vanuit de gedachte dat, door de grotere bekendheid met het thema, de 
cirkel waarbinnen huiselijk geweld kan worden gesignaleerd, verbreedt. Daarnaast blijven we 
structureel inzetten op bekendheid met, en toepassing van de meldcode huiselijk geweld. Dit 
geldt vooral voor de eigen organisatie  en voor de organisaties waar de gemeente 
toezichthouder is waar het de toepassing van de meldcode betreft (sectoren maatschappelijke 
ondersteuning en kinderopvang).  
 

2.2 De nieuwe keten  
 
De uitdaging is de sociale teams, team Huiselijk Geweld, Veilig Thuis en ketenpartners op een 
zodanige manier met elkaar te verbinden dat er een verbeterde versie van de keten huiselijk 
geweld ontstaat.  In de eerste helft van 2015 zijn hiermee de eerste ervaringen opgedaan. Uit 
de praktijk blijkt dat rollen, taken en bevoegdheden van met name de nieuwe spelers in de 
keten, moeten worden uitgekristalliseerd. De voortgang van casussen heeft hier echter niet 
onder te leiden omdat de keten op dit moment al hecht is en de lijnen kort. Doelstelling is om  
lokaal de aanpak verder te gaan verbinden en het team huiselijk geweld, gezinscoaches en de 
sociale teams  hier verder vorm aan te laten geven. De nieuwe keten schematisch 
weergegeven: 
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       Huidige situatie                 Toekomst 

 
 

Uitgangspunten 
 

- Een melding huiselijk geweld komt in nagenoeg alle gevallen binnen bij Veilig Thuis. 
Zowel burgers als professionals kunnen rechtstreeks contact opnemen met Veilig 
Thuis. Hierin vervult Veilig Thuis de rol die voorheen was voorbehouden aan het 
Steunpunt Huiselijk Geweld en het Advies en Meldpunt Kindermishandeling.  

- In geval van  in geval van structurele onveiligheid en complexiteit heeft Veilig Thuis de 
regie. Veilig Thuis zet een melding/casus door naar team HG en/of de gezinscoaches  
zodra de acute veiligheid gegarandeerd is 

- Er vindt altijd info-uitwisseling plaats tussen team HG/ de gezinscoaches  en Veilig 
Thuis over onderhanden zijnde casussen.  

- Team HG betrekt de gezinscoaches zodra er kinderen in het spel zijn. Vice versa 
betrekken de gezinscoaches team HG zodra er sprake is van Huiselijk Geweld.  

- Team HG heeft een voorlichtende/coachende rol richting sociale teams met betrekking 
tot huiselijk geweld. Casussen HG worden bij voorkeur vanuit het sociale team naar het 
team HG overgedragen  

- Zowel sociale teams, gezinscoaches als team huiselijk geweld werken samen met 
externe partners. Casus- en procesregie ligt in geval van huiselijk geweld bij het team 
Huiselijk geweld  

- Zowel de sociale teams, gezinscoaches als team Huiselijk Geweld staan in nauw 
contact met de ketenpartners1 en roepen hun expertise in waar nodig. Zodra een 
situatie binnen een gezin is gestabiliseerd maar er nog wel behoefte is aan hulp, 
ondersteuning kan de casusregie worden overgedragen aan de ketenpartner die op dat 
moment het meest aangewezen is. Een meer gedetailleerde beschrijving van taken, 
rollen en bevoegdheden van de afzonderlijke deelnemers aan de keten op 

1 De partners in de keten rondom huiselijk geweld zijn: Veilig Thuis, Carinova, Reclassering 
Nederland, Iriszorg, Mindfit, Kadera, Tactus, Veiligheidshuis, politie, Openbaar Ministerie 
Jeugdbescherming Overijssel, Dimence, Forence, Slachtofferhulp, Raad van de 
Kinderbescherming, GGD, Deventer ziekenhuis.  
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uitvoeringsniveau, is uitgewerkt in het ‘aansluitdocument keten Huiselijk Geweld’ dat in 
januari van dit jaar, met medewerking van alle betrokken partners, tot stand is 
gekomen.  

- Het proces rondom het opleggen van huisverboden is ongewijzigd met dat verschil dat 
de taken van het Steunpunt Huiselijk Geweld zijn overgenomen door Veilig Thuis: In het 
aansluitdocument worden de nieuwe samenwerkingsafspraken tussen VT en de lokale 
team huiselijk geweld verder uitgewerkt.  

2.3 Financiën 
Beschikbare budgetten: 

- Er is structureel jaarlijks een bedrag ter hoogte van € 76.000 beschikbaar voor de  
uitvoeringscoördinatie Huiselijk Geweld. In het kader van het stroomlijnen van 
budgetten ten behoeve van het Bijzonder Zorg Team, is dit bedrag vanaf 2014 
overgeheveld van programma 2 (Veiligheid) naar programma 8 (Meedoen).  

- De beleidsregie is belegd binnen het programma Veiligheid, hiervoor is jaarlijks een 
bedrag van € 20.000 beschikbaar.  

- Vanuit centrumgemeente Zwolle was tot 2015 een bedrag ter hoogte van 150.000 
beschikbaar voor alle 11 regiogemeenten, te besteden aan gezamenlijke projecten of -
op aanvraag- aan een afzonderlijke gemeente. Vanuit dit budget heeft de gemeente 
Deventer in de periode 2015/2016 nog een eenmalig budget van € 31.500 beschikbaar, 
te besteden aan scholing/deskundigheidsbevordering.  

 
 

De juridische procedures rondom huisverboden zijn belegd bij de juristen van het team 
Ondernemen en Vergunningen. Omdat bij de start van de integrale aanpak nog niet kon worden 
ingeschat welke tijdsinzet de procedures zouden vragen, is ervoor gekozen ze weg te zetten 
binnen de bestaande formatie. Door een toename aan taken binnen dit team staat deze 
formatie onder druk.   
 
Het Ministerie heeft aangekondigd dat er vanaf 2015 ingrijpend zal worden bezuinigd op de 
budgetten die aan de centrumgemeenten ter beschikking worden gesteld. Exacte bedragen zijn 
nog niet bekend. Al met al bestaat daarmee het risico dat – door teruggang aan middelen-  in 
de toekomst niet kan worden vastgehouden aan de gedegen aanpak rondom huiselijk geweld 
die op dit moment in Deventer bestaat alsmede de doorontwikkeling daarvan. 
 
Als de uitvoering van de aanpak daardoor in het gedrang komt willen wij de bestaande 
afspraken ook de komende jaren continueren. Dat betekent dat verwachte overschrijdingen met 
een dekkingsvoorstel worden aangeboden aan het college  en dat afhankelijk van de dekking  
de raad hiervan op de hoogte wordt gebracht, danwel door een tussentijdsbericht, of in ieder 
geval bij de eerstvolgende rapportage in de P en C-cyclus. De raad zal daarnaast via de 
voortgangsrapportage veiligheid jaarlijks op de hoogte worden gesteld over de voortgang met 
betrekking tot de afzonderlijke doelstellingen.  Uitgangspunt is en blijft dat kwetsbare personen 
waaronder slachtoffers van huiselijk geweld te allen tijde die hulp aangeboden krijgen die 
noodzakelijk wordt geacht. 
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