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Bijiage(n) Geen
onderwerp Reactie op ongevraagd advies Participatieraad 'Veilig Thuis'

Geachte heer Hille,

Wij danken u voor het advies 'Veilig Thuis' van 11 november 2021. Hierbij ontvangt u onze 
reactie op uw advies.

Advies 1.
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.

Reactie:
Wij onderschrijven het belang van het programma 'Geweld hoort nergens thuis' (GHNT).
Dit programma is al onder de aandacht bij de regering en de Tweede Kamer. Het kabinet heeft 
voor 2022 namelijk € 5 miljoen beschikbaar gesteld voor de versterking van de lokale en 
regionale aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Hiermee kunnen de regio's onder 
andere de regionale projectleiders behouden waardoor de werkzaamheden voor de komende 
jaren verder uitgewerkt kunnen worden. Uw advies wordt ter bespreking meegenomen in het 
regionaal overleg.

Advies 2.
Mocht de nulmeting nog niet zijn uitgevoerd, deze zo snel mogelijk in beeld brengen.

Reactie:
De nulmeting is uitgevoerd in 2021. U wordt in het eerste kwartaal van 2022 schriftelijk 
geïnformeerd over de voortgang van het programma GHNT.
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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.

Reactie:
Wij hechten waarde aan een goed geïnformeerde Participatieraad en honoreren dit verzoek.
U ontvangt een afschrift van de raadsstukken inzake de voortgang van dit programma.

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeen*'' ---------
de loco-secretaris,

Michiel Ruis n, Schuurmans-Wijdeven


