Beantwoording inspraakreacties
Voorstel aan burgemeester en wethouders van Gouda en Leiden betreffende de beantwoording van
de inspraakreacties inzake Regiovisie Geweld in Huiselijke Kring Hollands Midden 2014 - 2018
Inleiding
De Regiovisie is opgesteld door een regionale ambtelijke werkgroep. In de oriënterende fase is
gesproken met een aantal belangrijke kernpartners. Vervolgens is een eerste conceptversie
opgesteld, die uitvoerig met de diverse partijen is besproken en van commentaar is voorzien.
Vervolgens is een eindversie opgeleverd, die op 2 juli 2013 door de colleges van Gouda en Leiden is
vastgesteld voor zienswijze en inspraak. (B en W besluit Leiden nr. 13.0639)
Procedure
De inspraaktermijn is in verband met de vakantietijd vastgesteld op 11 weken tot 18 september 2013.
In deze periode konden schriftelijke reacties worden ingediend bij de colleges van Leiden en Gouda.
Onderstaand treft u een overzicht aan van de in beide gemeenten ingekomen inspraakreacties, de
voorgestelde reactie van de colleges hierop en de gevolgen hiervan voor de nota. Dit wordt aan beide
colleges en gemeenteraden voorgelegd.
De WMO-raad Leiden heeft in april een ongevraagd advies ‘slachtoffers van huiselijk geweld’
uitgebracht. Naar aanleiding daarvan is contact gelegd met de WMO raad Leiden en is de concept
regiovisie toegezonden. Hierop heeft de WMO raad de inspraakreactie gebaseerd. In de
inspraakversie van de regiovisie, zoals vastgesteld op 2 juli, zijn een aantal aanbevelingen van de
WMO raad al opgenomen. De inspraakreactie van de WMO raad is in onderstaand overzicht
opgenomen.

Thematisch overzicht van de inspraakreacties
Inspraakreacties zijn ontvangen van gemeenten en organisaties.:
1. Alphen aan den Rijn, mede namens Boskoop en Rijnwoude,
2. Bergambacht,
3. Katwijk,
4. Leiderdorp,
5. Lisse,
6. Teylingen,
7. Zoeterwoude,
8. Zuidplas
9. WMO raden Gouda en Leiden
10. Kwintes Vrouwenopvang Midden Holland
11. Wmo-raad Waddinxveen
Hillegom en Oegstgeest hebben per brief laten weten in te stemmen met de regiovisie zonder verder
commentaar. Ook de gemeenten Nederlek, Noordwijkerhout en Schoonhoven hebben laten weten in
te stemmen met de regiovisie.

Ingekomen reacties
Samenvatting ingekomen reactie Reactie van het college

Gevolgen voor het voorgestelde
besluit

Thema: Algemeen

1

Ingebracht door: Alphen a/d Rijn: We waarderen uw positieve
Aanvulling van de tekst, waar
Wij complimenteren u met deze reactie. U heeft een aantal
het gaat om de de jeugd- en
uitvoerige en complete visie.
concrete aanscherpingen van de gezinsteams in 3.2 en 3.3.
tekst voorgesteld waar het gaat
om de rol van de jeugd- en
gezinsteams. Deze hebben we
overgenomen. Het hoofdstuk
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over de G4 visie zullen we niet
aanpassen.
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Ingebracht door gemeente
Bergambacht: Allereerst willen
wij aangeven dat het een
duidelijk stuk is, maar dat er voor
de regio de komende jaren nog
een hoop te doen staat op dit
gebied.
De gemeente staat positief
tegenover de inzet van het
sociale netwerk en de aandacht
voor vroegsignalering.

We zijn het met Bergambacht
eens dat er voor gemeenten nog
veel te doen staat in de
komende jaren om geweld in
huiselijke kring tegen te gaan,
ook in relatie tot de
decentralisaties, en zijn blij met
de positieve in insteek op sociale
netwerken en vroegsignalering.

Ingebracht door Wmo-raad
Waddinxveen: De regiovisie
geeft een goed beeld van het
integrale beleid de komende
jaren. Wij adviseren om als
gemeente ook regie te nemen
op geweld in de professionele en
vrijwillige setting. Ook hiervoor
kunnen regionale kaders worden
ontwikkeld.

We nemen hiervan kennis. De
visie richt zich, zoals staat
uitgelegd, op de huiselijke kring
en zal dus verder niet ingaan op
de professionele en vrijwillige
setting.

Ingebracht door Wmo-raad
Gouda:
De WMO raad Gouda merkt op
dat de in de nota geschetste
ontwikkelingen voor de langere
termijn onderschreven wordt,
doordat de aanpak niet meer
aan thema’s wordt opgehangen,
maar de zorgvraag breder ter
hand wordt genomen. De
vorming van een AMHK is
daarbij heel realistisch eveneens
het ontwikkelen van het model
van het zorg- en veiligheidshuis
op langere termijn.

We waarderen uw
ondersteuning van de
geschetste beleidsontwikkeling
en zijn het met u eens dat het
een uitdaging is om tot een
goede uitvoering te komen.

De Wmo-raad concludeert dat
het geen makkelijke opgave is
om de visie uit te voeren. Het is
toe te juichen dat met de
samenstelling van de regiovisie
vele gesprekspartners in de
uitvoering gesprekspartner zijn
geweest. Niet altijd hebben deze
professionals toegang tot de
informele netwerken van
burgers. Wordt er dan wel
vroegtijdig gesignaleerd en hoe
zou dit beter vorm kunnen
krijgen?
De Wmo-raad vindt het een
gemiste kans dat elementen als

De sociale (wijk)teams/ jeugden gezinsteams zijn bij uitstek de
plek waar onderwerpen als
armoede en participatie
opgepakt worden en er zicht is
op de informele netwerken van
burgers.
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toenemende armoede en de
oproep tot participatie niet zijn
meegenomen in de nota en
vraagt aan het college van B&W
om deze uitdaging alsnog aan te
gaan.
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De Wmo-raad ontvangt graag
een toelichting op de toename
van de geregistreerde incidenten
en aangiften huiselijk geweld.
Komt dit doordat het thema meer
zichtbaarheid heeft gekregen of
zijn er nog andere oorzaken te
benoemen? Daarnaast is men
benieuwd naar de financiële
consequenties van het nieuwe
verdeelmodel vrouwenopvang.

De toelichting op de toename
van geregistreerde incidenten en
aangiften huiselijk geweld
ontvangt u separaat. Over het
algemeen kunnen we stellen dat
als het doorbreken van het taboe
op huiselijk geweld succesvol is,
dat zal leiden tot meer signalen.
Het is dan ook belangrijk op te
merken dat een toename van
signalen in dit kader gezien
worden als een positieve
ontwikkeling.

Ingebracht door Oegstgeest:
Wij zijn het eens over de
beleidsuitgangspunten voor de
aanpak van huiselijk geweld en
kindermishandeling, zoals
genoemd in de regiovisie. Wij
hebben de Wmo raad van
Oegstgeest hiervan in kennis
gesteld.

We nemen hiervan kennis en
zijn blij met uw positieve reactie.

Ingebracht door Katwijk:
We waarderen uw compliment
Allereerst willen wij ons
voor de wijze waarop de
compliment maken aan de
regiovisie tot stand is gekomen.
opstellers van deze regiovisie en
de wijze waarop de regiovisie tot
stand is gekomen, met
medewerking en inbreng van
vele organisaties en
overlegstructuren.
Ingebracht door: Kwintes:
Kwintes VOMH staat achter het
vergroten van ambulante
vormen van begeleiding. Indien
dit leidt tot minder vraag naar
opvang krijgt dit steun, mits de
landelijke dekking gegarandeerd
is.

7
De ambities in de regiovisie
sluiten aan op die van Kwintes
VOMH. De feitelijke uitvoering
van de ambities kan explicieter
worden gemaakt. Wat zijn de
begeleidings-, opvang- en
nazorgmogelijkheden? Wat
gebeurt er als de situatie is

Wij waarderen uw steun voor
meer ambulante begeleiding en
delen uw zorg voor een
gegarandeerde landelijke
dekking voor opvang.
De visie betreft de gezamenlijke
beleidsuitgangspunten voor de
aanpak van huiselijk geweld en
kindermishandeling. Terecht
geeft u aan dat de visie nadere
uitwerking behoeft. De
uitwerking in processen zal
samen met gemeenten en
betrokken partijen worden
opgepakt. Daarbij zal in het
bijzonder aandacht zijn voor de
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ingeschat op code groen, oranje
of rood? Welke professionals
kunnen worden ingezet?
Kwintes VOMH verzoekt om dit
explicieter uit te werken in de
visie. Daarnaast is de
planmatige en geslaagde
preventie niet uitgewerkt; terwijl
dit wat Kwintes VOMH betreft
essentieel is. Kwintes VOMH
verzoekt om dit met
betrokkenheid van uitvoerende
partijen uit te werken.

vorming van het AMHK en de
aansluiting op wijkgericht
werken.

Ingebracht door Zuidplas:
Het is een duidelijk stuk waarbij
de taakverdeling tussen
veiligheidshuis en wijkteams
t.a.v. de zorg duidelijk op papier
staat. Het schema van het
werken met de codes groenoranje-rood (paragraaf 3.3) is
helder.
Het schema van het werken met
de codes groen-oranje-rood is
helder en de gemeente Zuidplas
zal deze werkwijze ook in het
wijkteam gaan implementeren.
In het kader van preventie
subsidieert de gemeente
Zuidplas het nieuwe project
‘Veilig samen verder’.
Zuidplas onderschrijft de

We zijn blij dat de visie helder is
en dat de gemeente Zuidplas de
bereidheid heeft om actief aan
de uitwerking ervan bij te
dragen.

Gevolgen voor het voorgestelde
besluit

We zijn het eens met het
gegeven dat het netwerk niet
altijd vanzelfsprekend en
functioneel is. In de visie wordt
op pagina 17 ingegaan op de
inzet van het sociale netwerk en
de beperkingen daarvan. Mocht
het sociaal netwerk volledig
‘onbruikbaar’ of afwezig zijn dan
kan geprobeerd worden een
De inzetbaarheid van het sociale nieuw netwerk op te bouwen,
netwerk is niet vanzelfsprekend. eventueel met inzet van
vrijwilligers. Dat dit niet
Er is niet altijd een sociaal
eenvoudig is realiseren we ons.
netwerk en bovendien kan dit
netwerk juist schadelijk zijn en is
We onderschrijven het belang
(tijdelijke) afstand gewenst
van de inzet van expertise die de
(bijvoorbeeld bij eergerelateerd
geweld). Een alternatief scenario aanpak van specifieke
problemen vraagt, zoals
ontbreekt in de visie.
beschreven onder De rol van
Het systeemgericht werken
specialisten op pagina 16.
vraagt om speciale aandacht,
ook in code groen situaties,
vanwege taboe, sociale isolatie
en vaardigheden om de
geweldsspiraal te voorkomen. Er
kan grote preventieve werking
uitgaan als gekozen wordt
professionals met expertise van
huiselijk geweld in te zetten. Dit
kan bijvoorbeeld met minimale
inzet, kortdurende trajecten of op
de achtergrond van de jeugd/gezinsteams en/of sociale
teams zijn.
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volgende aandachtspunten van
de Wmo-Raad in Zuidplas, heeft
hier aandacht voor of geeft aan
er vertrouwen in dat het
afdoende geregeld is/wordt:
goede afspraken rond privacy,
waarborgen 24-uurs
bereikbaarheid, aandacht voor
vraagstukken rond inzet van
vrijwilligers en professionals,
afstemming met lokaal
veiligheidsbeleid, gerichte
voorlichting in het kader van
preventie en vroegsignalering
met richtlijnen voor Woningbouw
en Werk en Inkomen.

Thema: Stoppen van geweld
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Ingebracht door Katwijk en
Eens.
Teylingen:
Doelstelling “alle geweld stopt” is
te ambitieus. Als doel is dat
geweld op casusniveau stopt
wordt de doelstelling wel
onderschreven.

Tekst pag. 2 als volgt te
wijzigen:
Het beleid moet ertoe leiden dat
geweld zo vroeg mogelijk wordt
gesignaleerd en stopt en kent
hiervoor twee belangrijke pijlers:

Ingebracht door Leiderdorp: De
uitwerking van code groen is een
verantwoordelijkheid van de
gemeenten.
Er is behoefte aan richtlijn die
beschrijft wat van de
regiogemeenten verwacht wordt
het hoe de overdracht tussen de
verschillende codes plaatsvindt.
Neem als aanbeveling op dat
gemeenten de uitwerking van
code groen opnemen in hun
WMO beleidsplannen. (Nog
onduidelijk of alle gemeenten
wijkteams gaan opzetten)

Toevoegen op pag. 24 onder 5.3
Rolverdeling centrumgemeenten
en regio: Gemeenten wordt
aangeraden om in Wmo
beleidsplannen op te nemen hoe
de aanpak van geweld in
huiselijke kring lokaal wordt
ingevuld.

Ingebracht door Lisse, Katwijk
en Teylingen:
Doorbreken van taboe op
huiselijk geweld is belangrijk en
zal leiden tot meer signalen.
Neem in de visie op dat een
toename van signalen een
positieve ontwikkeling is. Meer
signalen vraagt om meer
capaciteit. Betrokken partners
moeten hier rekening mee
houden.
Ingebracht door WMO Raad

In de uitwerking van de
regiovisie worden de criteria
voor code groen, oranje en rood
nader uitgewerkt. Ook zal er in
de processen aandacht zijn voor
de overdracht tussen de
verschillende codes en de
nazorg.
In 1.2 Aanleidingen nieuwe
regiovisie is o.a. opgenomen dat
huiselijk geweld onder de Wmo
valt en gemeenten de
verplichting hebben om iedere
vier jaar in de beleidsplannen
ook aandacht te besteden aan
de aanpak huiselijk geweld.
Eens dat doorbreken van het
taboe tot meer meldingen zal
leiden.
De inzet van de benodigde
capaciteit zal moeten worden
vastgelegd in de afspraken die
gemeenten met betrokken
partijen maken.

Toevoegen op pag. 2 onder 1.1
Doel van de regiovisie:Het
doorbreken van het taboe zal,
indien succesvol, leiden tot meer
signalen. Het is dan ook
belangrijk op te merken dat een
toename van signalen in dit
kader gezien wordt als een
positieve ontwikkeling.

Cijfermateriaal is opgenomen in
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Leiden:
Wil graag cijfermateriaal
ontvangen om zo de getallen
voor de regio en stad te kunnen
vergelijken.
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Ingebracht door WMO Raad
Leiden:
- Betrek ook zelforganisaties
voor versterken eigen kracht en
inzet van sociaal netwerk.
- De tekortkomingen in de
ketensamenwerking zoals
verwoord op pag. 11 komen niet
overeen met beeld dat
adviesraad heeft gekregen bij de
voorbereiding van het
ongevraagde advies.
- Maak een zorgvuldige
omschrijving van taken en
bevoegdheden van een
zorgcoördinator, die strikt vanuit
cliëntbelang functioneert volgens
1gezin 1plan 1regiseur.
- De Binnenvest wordt gemist,
de adviesraad adviseert deze
organisatie ook te betrekken bij
regiovisie.

Gevolgen voor het voorgestelde
besluit
bijlage 1.

We zijn het met u eens dat er
rond de aanpak huiselijk geweld
al veel bereikt is. Er zijn echter
altijd verbeterpunten. Zo moeten
de opmerkingen dan ook
gelezen worden.
Onder preventie en
vroegsignalering op pag. 20
wordt het belang van het
betrekken van zelforganisaties
zoals moskeeën benoemd.
De methodiek 1 gezin 1 plan is
uitgebreid beschreven en is door
veel partijen onderschreven.
In bijlage 2 zijn taken en
verantwoordelijkheden van de
zorgcoördinator opgenomen.
Het uitgangspunt voor alle
vormen van zorg is dat de regie
zoveel mogelijk bij de cliënt ligt.
Regiovisie is in concept
besproken in het Platform
OGGZ, waar de Binnenvest deel
van uitmaakt.
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Ingebracht door: Alpen a/d Rijn:
Belangrijke aandachtspunten bij
uitwerking regiovisie: de scholing
van professionals en vrijwilligers,
anonimiteit en routing van
burgers (melders) en tot slot de
belangrijke rol van huisartsen.

Wij kunnen ons vinden in de
aandachtspunten en zijn het met
u eens dat hier aandacht voor
moet zijn in de uitvoering.

Ingebracht door Zuidplas:
Vanuit Veiligheid wordt aandacht
gevraagd voor de relatie die er
liggen tussen het zorgtraject bij
huiselijk geweld/kindermishandeling en het strafrechtelijk
traject. Daarnaast wordt
aandacht gevraagd voor het feit
dat een huisverbod vaker wordt
opgelegd en hulpverlening dan
snel op gang komt. De
gemeente wil graag dat geborgd
is dat hulpverlening niet alleen
bij huisverbod snel en alert is.

De sterkere verbinding tussen
zorg- en veiligheidsketen is juist
bedoeld om beide trajecten beter
op elkaar af te stemmen.
Wij zijn het met u eens dat een
huisverbod niet nodig moet zijn
om hulpverlening snel en goed
op gang te brengen en zullen in
de uitwerking hier aandacht voor
hebben.

6
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Thema: Samenwerking zorg- en veiligheidsketen
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Ingebracht door Leiderdorp:
Er is behoefte aan onderzoek of
de organisatie van het
veiligheidshuis doelmatiger en
efficiënter kan. De
decentralisaties vragen om
doelgerichte en integrale
aanpak. Onderzoek kan
uitwijzen of aansturing
effectiever kan en of
aanvullende taken hier kunnen
worden belegd.
Dit onderzoek hoort niet thuis in
de regiovisie, maar er kan wel in
opgenomen worden dat er
onderzoek zal plaatsvinden naar
mogelijkheden om het veld
efficiënter te organiseren.

Onderzoek naar doelmatiger en
efficiënter organiseren van het
Veiligheidshuis is toe te juichen.
Wij zijn het met u eens dat dit
niet in de regiovisie thuishoort.

Ingebracht door Lisse en
Teylingen:
Beschrijf de precieze vorm van
het Zorg- en Veiligheidshuis en
de consequenties voor de
gemeenten.

De precieze vorm van een zorgen veiligheidshuis is nog niet
uitgekristalliseerd. Gesprekken
tussen de werkgroep AMHK
vorming en Veiligheidshuis zijn
gaande. Uitgangspunt is dat,
indien de veiligheid in het geding
is informatie-uitwisseling en
afstemming tussen zorg- en
veiligheidsketen van grote
waarde is en efficiënt
georganiseerd moet zijn.

Ingebracht door: Alphen a/d Rijn
Houdt rekening met de
ontwikkelingen in de
decentralisaties en maak in
uitwerking van de visie een
duidelijk onderscheid in
regionale en lokale taken. De
meerwaarde van de aansluiting
van de Zorg- op de
Veiligheidsketen ligt niet in de
bespreking van casuïstiek, maar
in de advisering en
ondersteuning van de lokale
aanpak in de sociale wijkteams
en de jeugd & gezinsteams.

Zoals ook onder 8 is aangeven
krijgt de overdracht en
taakverdeling in de uitwerking
zeker aandacht. Casuïstiek zal
zoveel mogelijk lokaal worden
besproken en opgepakt. Bij
acuut gevaar, code rood, zal dit
op het niveau van het
veiligheidshuis aandacht krijgen.

De politie is een belangrijke
schakel in het proces. In de
regiovisie worden de rol en
functie van de politie gemist.
Verzoek is om de regiovisie
hierop aan te passen.

Terecht merkt u op dat dit in de
regiovisie te weinig aandacht
krijgt.
Nu al vervult de politie een
belangrijke rol in de aanpak van
huiselijk geweld en
kindermishandeling. Ook in de
toekomst zal er specifiek
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Op pag. 14 onder 3.3 is de rol
van de politie nader toegelicht.
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aandacht zijn voor de
samenwerking tussen politie en
AMHK.
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Ingebracht door Wmo-raad
Gouda: De visie getuigt van
optimisme en
oplossingsgerichtheid. Dit neemt
niet weg dat de Wmo-raad
Gouda wel aantekent dat er
situaties zijn die zich minder
makkelijk door optimisme laten
leiden en meer een chronisch
karakter hebben. Gedacht wordt
aan gezinnen die bekend staan
als ‘probleemgezin’. De rol van
een zorgcoördinator is hierbij
van belang. Huisartsen kunnen
niet aangestuurd worden, maar
er wordt wel een belangrijke rol
bij de huisarts neergelegd. De
Wmo-raad verneemt graag het
standpunt van het college van
B&W op dit punt. De Wmo-raad
heeft een aantal vragen over de
zorgcoördinator. Vindt er
structureel of ad hoc overleg
plaats tussen partijen en de
politie, wat gebeurt er met
positie van de zorgcoördinator
als er geen verbetering in
situatie optreedt?

Wat betreft de huisartsen; zij zijn
voor ons een belangrijke partner
als het gaat om de
betrokkenheid bij het sociale
domein/ de decentralisatie
jeugd. We onderstrepen het
belang van de rol van een
zorgcoördinator. Ook de inzet
van de zorgcoördinator is
maatwerk; het antwoord hierop
zal dus per individuele situatie
verschillen.
De overlegstructuren en de
samenwerkingsverbanden zullen
we meenemen in de uitvoering;
o.a. met betrekking tot het
AMHK en de ontwikkelingen
rond het zorg- en
veiligheidshuis.

Thema: Aansluiting bij 3 D ontwikkelingen (Jeugd en WMO)
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Ingebracht door Alphen a/d Rijn:
De visie sluit aan bij de
ontwikkelingen die nu
plaatsvinden zowel op het
gebied van de Wmo, als op het
gebied van de drie
decentralisaties. Deze
ontwikkelingen gaan snel. Wij
vragen u om oog te houden voor
al deze ontwikkelingen.

De ontwikkelingen rond de
decentralisaties worden
nauwlettend gevolgd. Opstellers
van de regiovisie nemen deel
aan decentralisatie
werkgroepen, zoals Veiligheid
en Kind, waaronder de AMHK
vorming en een WMO
werkgroep voor OGGZ.

Ingebracht door: Zoeterwoude
Pas regiovisie aan op nieuwe
ontwikkelingen rond transities
Jeugd en WMO. Sluit
uitvoeringspraktijk van regiovisie
en notitie Veiligheid en Kind
(boven)regionaal op elkaar af.

De regiovisie vraagt op
onderdelen om nadere
uitwerking. Daarin zal
uitdrukkelijk aandacht zijn voor
de aansluiting bij de
ontwikkelingen rond de
decentralisaties Jeugd en WMO.
De aansluiting tussen Jeugd- en
gezinsteams, de sociale
wijkteams en het Advies- en
Meldpunt Huiselijk geweld en
Kindermishandeling (AMHK) zijn

8

daarbij belangrijke
aandachtspunten. Op regionaal
niveau is uitdrukkelijk aandacht
voor de verbinding met en
overdracht tussen deze
verschillende teams. Bij de
vorming van het AMHK is tevens
aandacht voor het inrichten van
effectieve en efficiënte
processen en de samenwerking
met de gemeenten in de regio.
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Ingebracht door Lisse en
Teylingen:
De aansluiting van de regiovisie
op de regionale 3D
ontwikkelingen en de
faciliterende rol van gemeenten
meer verwoorden. Onduidelijk
wat de consequenties voor de
gemeenten zijn in relatie tot de
vorming van Jeugd- en
gezinsteams (3D Jeugd) en
sociale wijkteams (WMO)

Zie voorgaand antwoord.

Ingebracht door Gemeente
Bergambacht:
Aandacht voor goede aansluiting
bij de stukken en de terminologie
en uitwerking in de
decentralisatiestukken,
samenwerking tussen zorg,
jeugd en veiligheid en het feit dat
de gemeente Bergambacht nog
niet deelneemt in het
veiligheidshuis.

In de uitwerking van de
processen van het AMHK zal
veel aandacht zijn voor de
samenwerking en aansluiting
met de veiligheidspartners in het
Veiligheidshuis en met de
gemeenten in Hollands Midden.

Ingebracht door Wmo-raad
Waddinxveen: De rol van
sportverenigingen moet bij
preventie en vroegsignalering
niet vergeten worden.

De relatie met sportverenigingen
is een lokale aangelegenheid.

Bij de ondersteuning van het
sociaal netwerk is het belangrijk
om de ondersteuning van
professionals te blijven inzetten.
De Wmo-raad adviseert om de
financiële kaders beter uit te
werken.
Ingebracht door Wmo-raad
Gouda: Na bestudering van de
stukken concludeert de Wmoraad Gouda dat in deze nota
consequent dezelfde lijn van
aanpak wordt gehanteerd zoals
die thans wordt beoogd bij de
aanpak van de drie
decentralisaties.

Zoals onder code groen op pag.
16 is aangegeven is het
belangrijk dat de sociale
omgeving en beroep kan doen
op een professioneel netwerk.

De financiële kaders zullen
worden uitgewerkt, voor zover
ze bekend zijn.
Prettig dat u de consequente lijn
herkent en u zich kunt vinden in
de ontwikkeling AMHK en
vorming zorg- en veiligheidshuis.

9

De Wmo-raad merkt op dat de in
de nota geschetste ontwikkeling
voor de lange termijn
onderschreven wordt doordat de
aanpak niet meer aan thema’s
wordt opgehangen, maar de
zorgvraag breder ter hand wordt
genomen. De vorming van een
AMHK is daarbij heel realistisch
eveneens het ontwikkelen van
het model van het zorg- en
veiligheidshuis op langere
termijn.

Uw suggestie voor aandacht
voor preventie en ‘gezonde
relationele vorming’ nemen we
mee in de uitvoering van de
visie. Ook uw suggestie om
instrumenten beschikbaar te
hebben voor het vormgeven van
het sociale netwerk zullen we
meenemen in de uitvoering.

Er zou geïnvesteerd moeten
worden in de ondersteuning van
lokale steunstructuren en
daarnaast zou er in het kader
van preventie het onderwerp
‘gezonde relationele vorming’
toegevoegd moeten worden aan
lesprogramma’s op scholen.
De inzetbaarheid van het sociale
netwerk is niet altijd
vanzelfsprekend. Dit punt kan
verder uitgewerkt worden door
aan te geven welke
instrumenten voor handen zijn
om dit praktische vorm en
inhoud te geven.

Conclusie
De ontvangen inspraak reacties geven op enkele punten aanleiding tot wijziging of aanvulling van de
notitie. Deze zijn in de derde kolom aangegeven. Over het algemeen kunnen we stellen dat er een
breed draagvlak is voor deze regiovisie.
Vervolg procedure
De colleges van de centrumgemeenten Gouda en Leiden stellen het antwoord op de inspraakreacties
vast en leggen de gewijzigde notitie ter vaststelling aan de gemeenteraden van Gouda en Leiden
voor. De insprekers worden schriftelijk van het antwoord van de colleges van B&W op de hoogte
gesteld.

10

