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Regiovisie Geweld hoort nergens thus

De Raad van de gemeente Rotterdam,
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 december 2019
(raadsvoorstel nr. 19bb24728),
ovenwegende dat
doze regiovlsie volgt op de centrumgemeentelijke regiovisie uit 2015,
de regionale samenwerking zeals vastgelegd in de regiovisie Geweld hoort nergens
thus, bijdraagt aan het verbeteren van de aanpak van huiselijk geweld en
kindermishandeling in de regio,
dat Rotterdam een belangrijke bijdrage kan Ieveren aan deze regionale
samenwerking en verantwoordelijkheden f e e t in de samenwerking in de
centrumgemeente Rotterdam,
de doelen en acties uit het plan aansluiten en bijdragen aan het Rotterdamse beleid
dat is vastgelegd in het beleidskader Bouwen aan een toekomst zonder geweld,
dat er een breed regionaal draagvlak is bij zowel gemeenten als betrokken
organisaties veer de doelen en acties uit de regiovisie en het bijbehorende regionaal
actieplan;
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besluit:
de hierna volgende uitgangspunten van de regionale samenwerking zeals doze zijn
vastgelegd in het regiovisie Geweld hoort nergens thus en de deelname daaraan door de
gemeente Rotterdam vast te stellenz
Ontwikkeling van de aanpak vindt pleats op basis van kennis over Wat de problematiek
veroorzaakt en Wat werkt in de aanpak. Hierbij hanteren we dezelfde visie als die van het
Rotterdamse beleidskader 'Eerst samenwerken veer veiligheid, dan samenwerken veer
risicogestuurde zorg' (ook wel: 'gefaseerde ketenzorg').
Een effectieve aanpak van HGKM vraagt om een goede verbinding tussen het regionale
en Iokale niveau. Het Iokale veld vormt de basis veer intervention en hulp bij HGKM. Het
wordt daartoe voldoende toegerust en joist gepositioneerd. Hier dragen we zowel vanuit
het regionale als local beleid aan blab
De verantwoordelijkheid ligt wear die hoort: de gemeenten zijn verantwoordelijk veer het
geheel van de inrichting van een effectieve aanpak en de uitvoering van hun wettelijke
taken.
Het (gezins)systeem stoat centraal: hulp sluit daarop aan. Dat betekent een integrate
aanpak met verbinding tussen zorg, veiligheid, welzijn en jeugd. Ook betekent het dat
structurer en randvoonivaarden geen startpunt zijn, moor ondersteunend moeten zijn.
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Aldus vastgesteld in de open bare vergadering van 30 januari 2020.

Do-uriffier,
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De voorzitter,
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