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Geachte voorzitter en leden van de Goudse Adviesraad Sociaal Domein,

Het College van Burgemeester en Wethouders van Gouda vraagt uw advies over de concept regiovisie 
“Geweld hoort nergens thuis”, de regiovisie op huiselijk geweld Hollands Midden 2019 -  2023.

De centrumgemeenten Gouda en Leiden faciliteren dat er een regionale aanpak huiselijk geweld en 
kindermishandeling is. Regionaal is de ambitie uitgesproken om huiselijk geweld waar mogelijk te 
voorkomen of het zo vroeg mogelijk te signaleren en er adequaat op te reageren. De aanpak is gericht op 
het zo snel mogelijk en duurzaam stoppen van het geweld, schade te beperken en het herstel te 
bevorderen. De regiovisie is opgesteld om samen met de partijen die hierin een rol hebben onze ambitie 
en doelen te bepalen die richting geven aan ons handelen in de komende jaren.

Voor de periode 2014-2018 is de eerste regiovisie voor Hollands Midden opgesteld. De ervaringen en 
resultaten uit de eerste visie dienen als input voor deze nieuwe regiovisie. In de regiovisie staan in een 
bijlage de belangrijkste resultaten en leerpunten beschreven. De ambitie uit de eerste visie is 
ongewijzigd. De opgave is omvangrijk en complex; zeker het doorbreken van een langdurige 
(intergenerationele) geweldsspiraal en duurzame veiligheid bewerkstelligen, zijn opgaven waar een lange 
termijn inspanning door veel partijen voor nodig is.

In de bijlage sturen wij u de conceptvisie. De formele termijn waarbinnen u uw reactie kunt geven loopt tot 
20 november 2018. Wij zouden het op prijs stellen als u uw reactie kunt geven uiterlijk 2 november 2018. 
De adviesvraag is daarom ook al ambtelijk met u voorbesproken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Katrien Overal (katrien.overal@qouda.nl) of Esther 
Vink (esther.vink@gouda.nl, zie bovenstaand telefoonnummer).
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