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Rapport “Complexe problemen vragen onorthodoxe oplossingen - Rotterdamse

aanpak huiselijk geweld”
De Raad van de gemeente Rotterdam,
gelezen het voorstel van het Presidium van 5 november 2020
(raadsvoorstel nr. 20bb15381);
Gelet op
Wet Maatschappelijke ondersteuning 2015
Jeugdwet

Beleidskader huiselijk geweld, kindermishandeling en seksueel geweld'
“Bouwen aan een toekomst zonder geweld 2019-2022’
Regiovisie ‘Geweld hoort nergens thuis’
artikel 147 gemeentewet

Gehoord
de beraadslagingen in de commissie Zorg, Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Sport van 14
oktober 2020
Overwegende
dat de motie “Onderzoek naar ketenaanpak huiselijk geweld” op 31 januari 2019 raadsbreed
steun kreeg;
dat overeenkomstig deze motie een onafhankelijk onderzoek is uitgevoerd naar knelpunten
in, en oplossingsrichtingen voor verbeteringen Op het niveau van de gehele keten Huiselijk
geweld;

dat eveneens conform de motie de partners in het stedelijk netwerk bij het onderzoek zijn
betrokken;

dat de gemandateerde begeleidingsgroep vanuit de raad de rapportage door het VerweyJonker Instituut (20bb8193) heeft goedgekeurd en vastgesteld.

Voorts overwegende
dat het college en de raad samen staan voor toegankelijke, tijdige, passende en effectieve
bescherming van, en hulp aan slachtoffers van huiselijk geweld;
dat het onderzoek knelpunten aan het licht brengt rond taken en bevoegdheden, toegang tot
hulp, de regiefunctie op wijkniveau en samenwerking tussen instellingen en dat de
indicatiestelling binnen de Wmo-systematiek niet geschikt is voor de problematiek van
huiselijk geweld, terwijl (te vaak) de aansluiting met de leefwereld van mensen ontbreekt;
dat een nieuw integraal beleidskader voor Wmo 2015, jeugdwet en welzijn in voorbereiding
is getiteld “Heel de Stad”.
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Besluit

De volgende bevindingen te onderschrijven:
het meest urgente probleem in de aanpak van huiselijk geweld bevindt zich in het
sociaal domein en de aansluiting tussen het sociaal domein (wijkteams) en de
ketenaanpak ‘zorg- en veiligheidsdomein’;
dat er onduidelijkheden zijn rond taken en bevoegdheden van instellingen. De
toegang tot de juiste hulp is complex en langdurig. Er zijn verschillende loketten en er
is geen directe toegang tot de wijkteams;

dat de regiefunctie op wijkniveau (dikwijls) onduidelijk is en de samenwerking tussen
instellingen (Veilig Thuis, wijkteams, jeugdbescherming, politie en andere
netwerkpartners) problematisch is. Bovendien is veel kennis omtrent huiselijk geweld
door de transitie van Rijk naar gemeente versnipperd geraakt en verdwenen;

dat de indicatiestelling binnen de Wmo—systematiek niet geschikt is voor de
problematiek van huiselijk geweld. Dit komt omdat deze is gebaseerd op het
uitgangspunt van zelfredzaamheid en gericht is op het individu. Het gaat in het geval
van huiselijk geweld evenwel allereerst om het bieden van bescherming en
daarnaast om een integraal aanbod aan relatie- en gezinsgerichte hulp;
dat de systeemwereld van protocollen en regels door professionals als dominant

wordt ervaren. Hierdoor ontbreekt (te vaak) de aansluiting bij de leefwereld van
mensen.
De volgende aanbevelingen over te nemen:

het gesprek aangaan met ketenpartners (inclusief de gemeente) om de bevindingen
en voorgelegde oplossingen te bespreken;
de geformuleerde leidende principes van waaruit de netwerkpartners in de keten
samenwerken om de goede hulp en bescherming te bieden, centraal stellen binnen
de domeinen van zorg, welzijn, jeugd en veiligheid;
voorwaarden te scheppen voor daadwerkelijke verbetering op de aangegeven
knelpunten;
te zorgen voor laagdrempelige toegang voor slachtoffers van huiselijk geweld;

de netwerksamenwerking binnen het sociaal domein versterken door wijkteam
overstijgende teams die direct op meldingen af kunnen gaan;

een arrangement huiselijk geweld ontwikkelen vanuit de concrete problematiek en
buiten het huidige systeem van indicatiestelling via een ontschot budget.
Het college te verzoeken:
uitvoering te geven aan de aanbevelingen in het onderzoeksrapport ‘Complexe

problemen vragen onorthodoxe oplossingen — Rotterdamse aanpak huiselijk geweld’;
deze te verwerken in het nieuwe integrale beleidskader Zorg, welzijn en jeugdhulp en
te bevorderen dat deze concreet verder worden door vertaald naar visie en doorgevoerd op de aanpak van huiselijk geweld in Rotterdam;
de raad onder deze titel te rapporteren over de voortgang en hierbij ook aandacht te
besteden aan hoe gerapporteerd wordt en met welke frequentie.
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Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 26 november 2020.
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