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Geacht College,
De Adviesraad Sociaal Domein Vlaardingen (ASDV) heeft met waardering kennis
genomen van de Regiovisie en regionaal actieplan “Geweld hoort nergens thuis” (GHNT),
met name waar het gaat om de regionale bijlage voor de periode 2019-2021 rondom de
centrumgemeente Vlaardingen.
Mede door het bestuderen van het kennisdossier over intensief casemanagement in
Groningen, maar ook door aanwezige kennis van zaken binnen de adviesraad en het
afleggen van werkbezoeken is de adviesraad zich sterk bewust van de complexiteit van
de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling (HGKM).
Tegen deze achtergrond onderschrijft de adviesraad het grote belang van een regionaal
actieplan en adviseert de adviesraad positief over de voorgenomen reguliere activiteiten
en aanvullende prioriteiten; er zijn haalbare ambities vastgelegd met specifieke
doelstellingen c.q. beoogde resultaten (overigens niet altijd “smart” geformuleerd).
Na aandachtig de notitie te hebben bestudeerd komen wij in aanvulling op ons positieve
advies tot een aantal inhoudelijke reacties en vragen: zie bijlage 1.
In bijlage 2 zijn opmerkingen opgenomen die meer redactioneel van aard zijn.
De Adviesraad Sociaal Domein Vlaardingen ziet uit naar de nulmeting en een
terugkoppeling van de behaalde resultaten in het jaar 2021. In de notitie ontbreekt een
evaluatieplan en wordt alleen melding gemaakt van een dashbord-functie.
Namens de leden van de Adviesraad Sociaal Domein Vlaardingen,
Hoogachtend,

Mw. Y. Vermeulen, secretaris
(i.o. Dhr. drs Jan van der Pol, Voorzitter)

bijlage 1:

inhoudelijke reacties en vragen

bijlage 2:

adviezen en opmerkingen van redactionele aard.

Adviesraad Sociaal Domein Vlaardingen
bijlage 1:

inhoudelijke reacties, opmerkingen en vragen bij invulling Regiodeel MVS

•

Advies om zowel in de bovenregionale notitie over de regiovisie als in de bijlage
met de invulling van het regiodeel MVS op te nemen dat het slachtoffer centraal
staat en dat de cliënt gebaat is bij één contactpersoon c.q. regievoerder in de
keten.

•

Advies pagina 2 : “Voor bovenstaande geldt dat wettelijk is bepaald dat over
binnengekomen meldingen binnen vijf werkdagen een veiligheidsbeoordeling is
gedaan. Indien een casus door VTRR zelf wordt opgepakt moet het onderzoek of
de dienst voorwaarden en vervolg binnen 10 weken zijn afgerond.
Graag toevoegen uiterlijk binnen vijf werkdagen

•

pagina 3 : Handelingsprotocol Veilig Thuis 2019; de ASDV is positief over het
werken met dit handelingsprotocol.

•

pagina 5 : “Wanneer een huisverbod wordt opgelegd biedt de gemeente hulp aan.
Deze hulp is voor de betrokkenen vrijwillig. De adviesraad is van mening dat hulp
vrijwillig, maar niet “vrijblijvend” is. Hulp moet soms “dringend “geadviseerd
worden.

•

pagina 6 : Hiertoe uit te voeren activiteiten:[…nog nader in te vullen…]→*
deskundigheidsbevordering, leerkrachten , professionals enz. De ASDV adviseert
met klem: voorlichting aan kinderen/basis scholen ({-seksueel-}geweld is niet
normaal). Voorlichtingspakketten aanbieden (zo jong mogelijk) met als doel
patronen doorbreken, contacten lokaal veld en CGS verbeteren enz.

•

pagina 6: CSG en aanpak: Het CSG richt zich op slachtoffers van acuut seksueel
geweld en op slachtoffers van seksueel geweld dat langer geleden heeft
plaatsgevonden. Hier toevoegen: geldt voor slachtoffers en plegers.

•

pagina 7 : “Centraal binnen het ZVHRR staat de afdoeningsmethodiek van het
OM, de zogenaamde ZSM+ aanpak. Binnen deze methodiek wordt een
betekenisvolle afdoening verkregen door input vanuit gemeenten en zorgpartijen
enz.” Graag uitleggen wat de afdoeningsmethodiek is; deze passage is wat
onduidelijk.

•
•
•

pagina 7: plegershulp: “gebrek aan bereik” even uitleggen of toelichten.
pagina 7: Wet Verplichte Meldcode: “vullen deze … naar behoren in”: weglaten.
pagina 8: “Handle with care”: verzoek om de term te verduidelijken (zie regiovisie
RR, d.w.z. binnen 24 uur wordt steun voor het kind op school georganiseerd).
pagina 9 : graag korte uitleg of toelichting m.b.t. het Khonraad volgsysteem.

•

•
•
•

Vragen
Pagina 8: de lokale basis op orde en nulmeting: Wordt hiervoor een project op
gezet?
Vlaardingen is nu centrum gemeente, hoe gaat het daarna verder (financiering?)
Pagina 9: Daderopvang staat voor € 31.000 euro als uitgave post. Zij worden
verwezen naar de reguliere hulp, waarom apart begroot?

Adviesraad Sociaal Domein Vlaardingen
Bijlage 2:

adviezen en opmerkingen van redactionele aard.

•

Het document “notitie regiovisie enz. regio Rotterdam” s.v.p. voorzien van
paginanummering en inhoudsopgave.

•

Voor de leesbaarheid: suggestie om aan de tweede alinea op pagina 2 een
schematisch overzicht toe te voegen bijvoorbeeld in de vorm van een paraplu (zie
conceptregio visie pagina. 6) of anderszins.

•

Advies om in de inleiding alle gebruikte afkortingen uit te schrijven c.q. te
verwijzen naar een bijlage.

•

Advies om in de derde alinea van pagina 2 de laatste zin (“Daarbij sluit VTRR
maximaal aan bij de kracht en mogelijkheden van het (gezins)systeem en de
professionaliteit van het lokale veld zelf. VTRR zet zich in voor het stoppen en
voorkomen van huiselijk geweld en kindermishandeling in afhankelijkheidsrelaties
en het duurzaam borgen van de veiligheid van alle betrokkenen”) te verplaatsten
naar eerste alinea van pagina 2 ,dat is duidelijker.

•

Pagina 5 Aware. Advies is om de afkorting uit te schrijven( in de afkortingslijst
opnemen) en eerst uitleggen dat het een elektronisch alarm systeem betreft.

•

Pagina 5 het woord ”empoweren” vervangen (versterken).

•

Pagina 7 Plegershulp: kort verduidelijken /uitleg: wegens gebrek aan bereik enz.

•

Pagina 8 Slachtoffers van schadelijke traditionele praktijken. Graag kort uitleggen
wat schadelijke traditionele praktijken zijn.

•

Advies: advies om de term wijkteam te gebruiken in plaats van gebiedsteam.

