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Ongevraagd advies Veilig Thuis

Geacht College,

Actieprogramma Veilig thuis
In juli werd het actieprogramma Veilig Thuis door het college vastgesteld en doorgestuurd aan
de gemeenteraad.
Het actieprogramma werd niet voor advies aan de participatieraad toegezonden omdat het om
een uitvoeringsprogramma gaat. Wij ontvingen de notitie wel ter informatie begin 2021
vanwege een regionaal overleg. Na deze (digitale) bespreking kwamen wij tot de conclusie dat
een ongevraagd advies niet zinvol was. In het overleg gaven wij en anderen aan het jammer te
vinden dat maar 2 van de 11 actiepunten in 2021 werden opgepakt en deze nogal organisatie/
intern gericht waren. Uit de beantwoording bleek dat er echt niet meer in zat en de
organisaties, die zich met dit onderwerp bezighouden, al een hoge arbeidsdruk hebben en de
actiepunten bovenop het lopende werk moeten worden uitgevoerd.
Beëindiging programma?
Toch reageren wij nu op de nota van het college (2021.0001706) van 29 juni 2021.
Vooral het risico dat dit programma in 2021 mogelijk ten einde komt baart ons zorgen.
Het verbaast ons dat de gemeente alleen bestaande ambtelijke capaciteit beschikbaar stelt en
geen budget voor activiteiten en/of inhuur van specifieke deskundigen. Hoewel B&W zegt grote
waarde en belang te hechten aan het tegengaan van relationeel geweld, heeft men er blijkbaar
geen extra middelen voor over. Aangezien de landelijke subsidies voor het programma
GHNT mogelijk per 1 januari 2022 stoppen en de gemeente ook geen extra geld beschikbaar
stelt dringt zich de vraag op of zonder dit geld de ambities uit dit plan überhaupt gehaald
kunnen worden. Er zijn nog 9 actiepunten te gaan, die juist voor de diverse doelgroepen van
groot belang zijn. Gelukkig heeft het ministerie hier ook oog voor en heeft men de regering om
verlenging van het programma verzocht.
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Advies:
Wij adviseren u om, zo mogelijk in regionaal verband, het belang van voortgang van dit
programma nog extra onder de aandacht te brengen bij de Tweede Kamer en de regering. Het
zou erg jammer zijn als de werkzaamheden, die nu gestoken zijn in dit programma, in de
komende jaren niet verder kunnen worden uitgewerkt.
Nulmeting en indicatoren
In de toegevoegde lijst met opmerkingen en punten uit zienswijzen beperken wij ons tot de
reactie vanuit de Haarlemmermeer, hoewel ook andere gemeenten interessante aanvullingen
hebben gegeven. Bij de reactie op punt 1 vragen wij ons af of het opstellen van een set
indicatoren voldoende antwoord is op de vraag om meer SMART geformuleerde doelen. Als de
doelen niet SMART geformuleerd zijn helpen indicatoren niet als middel om na te gaan of
doelen daadwerkelijk behaald zijn. Punt 2, de opstelling van een 0-meting lijkt ons noodzakelijk
om te zien of het project daadwerkelijk bijdraagt aan het terugdringen van relationeel
geweld. We hopen dat dit actiepunt in 2021 al is uitgevoerd. Het opstellen van indicatoren
staat genoemd in de uitvoering voor 2021, de nulmeting niet.
Wij hebben geen opmerkingen bij de overige reacties en onderschrijven deze.
Advies:
Mocht de nulmeting nog niet zijn uitgevoerd, deze zo snel mogelijk in beeld brengen.
Voorgangsrapportages:
De participatie blijft graag geïnformeerd over de resultaten van het programma en over de
mogelijkheden om alsnog de 9 actiepunten uit het programma te kunnen uitvoeren.
Ook als verdere uitvoering om financiële redenen niet meer tot de mogelijkheden behoort
ontvangen wij daarvan graag bericht over de gevolgen van die bezuiniging.
Er staat een evaluatie in 2021 gepland in het najaar en er wordt twee keer per jaar een
voortgangsrapportage aan de raad verzonden. Kunt u ons ook informeren over deze resultaten?
Verzoek
Wij verzoeken u om de PR te betrekken bij de verdere voortgang en ontvangen graag de info die
ook aan de raad wordt toegezonden.

Met vriendelijke groeten,

G. Hille, Voorzitter Participatieraad Haarlemmermeer

