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Hoofdstuk l
ln dit hoofdstuk wordt de aanleiding en de aanpak omschreven. Daarnaast wordt een toelichting

gegeven op de veiligheidsagenda van het Ministerie van Veiligheid en justitie.

1.1 Aanleiding

Voor u ligt de kadernota integrale veiligheid van de gemeente Boekel. De kadernota is opgesteld in

samenspraak met strategische partners en waaronder de gebiedsplatforrnen.
Gemeenten zijn conform de Politiewet verplicht om ten minste eenmaal in de vier jaar de doelen vast te

stellen die de gemeente op het terrein van de veiligheid nastreeft door de handhaving van de openbare

orde en de hulpverlening door de politie. in deze kadernota worden de prioriteiten met de doelstelling

benoemd, deze zijn ook opgenomen in het regionaal veiligheidsplan Dost-Brabant. Daarnaast is een

uitvoeringsprogramma opgesteld waarin de 22 veiligheidsthema's worden beschreven. Dit geeft een
beeld welke instrumenten de gemeente Uden inzet m.b.t. de veiligheidsthema's.

1.2 De aanpak

Ter ondersteuning aan gemeenten bij het opstellen van het integraal veiligheidsbeleid is door de

Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) de Methode Kernbeleid Veiligheid ontwikkeld. De

gemeente Boekei werkt al een aantal jaar met de genoemde methode. ln de kadernota integrale

veiligheid wordt aandacht besteed aan de veiligheidsprioriteiten. Daarnaast wordt een
uitvoeringsprogramma integrale veiligheid opgesteld dat door het college wordt vastgesteld. De

belangrijkste punten in de aanpak zijn:

> De gemeente start met een cyclische aanpak, waarbij eens in de vier jaar een meerjarig

beleidskader wordt opgesteld, waarvan de prioriteiten vervolgens nader worden uitgewerkt. De

uitvoering van deze plannen wordt actief gemonitord.
> Gemeenten binnen de politie eenheid Brabant-Oost/BasisteamMaas en Leijgraaf werken met

dezelfde methodiek bij het opstellen van integraal veiligheidsbeleid.
> Eenmaal per twee jaar krijgt de gemeenteraad de kans prioriteiten bij te stellen.

1.3 Veiligheidsagenda V en]

Met de komst van de nationale politie zijn het beheer van en het gezag over de politie, uit elkaar

gehaald. De minister van Veiligheid en Justitie is verantwoordelijk voor de organisatie en het beheer
van de nationale politie. De burgemeesters en de officieren van justitie hebben het gezag over de

politie. ln de lokale driehoek worden de keuzes gemaakt over de inzet van de politie.

Het gezag en het ministerie van Veiligheid en justitie zijn tot een gezamenlijke veiligheidsagenda

gekomen. Aan de hand van een analyse van de ervaren veiiigheidsproblemen worden afspraken

gemaakt over de bijdragen van minister, openbaar ministerie, lokaal bestuur en politie.

De veiligheidsagenda kent een gelaagde structuur. Het eerste niveau betreft de landelijke

beleidsdoelstellingen zoals bedoeld in artikel i8 van de Politiewet. Deze richten zich op een beperkt

aantal veiligheidsproblemen die een landelijke gecoördineerde aanpak met daaraan gekoppeld

landelijke doelstellingen noodzakelijk maakt.
Het tweede niveau betreft de veiligheidsthema's waarover op basis van de wensen uit de lokale

driehoeken in het regionale beleidsplan afspraken worden gemaakt, toegespitst op de lokale

problematiek. ln hoofdstuk 5 worden de prioriteiten beschreven.
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l.4 Lokaal coalitieakkoord

in het coalitieakkoord 2014 - 2018 wordt aandacht besteed aan het thema veiligheid. Hierin wordt o.a
aandacht gevraagd voor het verder uitrøllen en stimuleren van buurtpreventie, het inzetten op
preventie en educatie voor het versterken van de zelfredzaamheid aangaande brandveiligheid en
aandacht voor verkeersveiligheid. Mede door uitvoering te geven aan het convenant “Maak van Nul een
Punt'.
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Hoofdstuk 2 Doelstelling + Partners
in dit hoofdstuk wordt de doelstelling op het gebied van veiligheid benoemd. Daarnaast worden de

strategische partners beschreven die een bijdrage leveren aan het behalen van de doelstelling.

2.1 Doelstelling

Boekel wil een veilige gemeente zijn, waarin het goed wonen, werken en recreëren is. Kortom een

VElLlG Boekel.

2.2 Strategische partners

Inwoners
De inwoners en ondernemers in de gemeenten spelen een belangrijke rol in het bewaken van de
veiligheid. Zij zijn degene die de gevolgen van onveiligheid kunnen ervaren. Bovendien zijn zij meestal
de eersten die problemen signaleren op het gebied van leefbaarheid en veiligheid binnen de
samenleving en geven een en ander via meldingen en aangiften door aan de gemeente en de politie.

Via het buurtpreventie-overleg en andere overlegvormen kunnen zij meedenken over het oplossen van

veiligheidsproblemen.

Gemeenteraad
De gemeenteraad heeft een sturende en actieve rol binnen het integraal veiligheidsbeleid. in het duale
stelsel stelt de gemeenteraad de kaders vast. Dit gebeurt door het aangeven van prioriteiten, het

scheppen van randvoonn/aarden en het beschikbaar stellen van de nodige financiën. Verder heeft de
gemeenteraad tot taak het college, en in voorkomende gevallen de burgemeester te controleren op de

aard en mate van uitvoering van het vastgestelde beleid.

De burgemeester
De burgemeester is verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde en de veiligheid. Het

integraal veiligheidsbeleid (IVB) behoort tot de portefeuille van de burgemeester. Hij is in eerste

instantie verantwoordelijk voor de coördinatie en de afstemming van de verschillende onderdelen van

het IVB. Omdat deze afstemming zich ook uitstrekt over de overige ambtelijke diensten, als ook
tussen de gemeente en haar veiligheidspartners is er feitelijk sprake van een integrale

verantwoordelijkheid van het gehele college. De burgemeester geeft vorm aan de gemeentelijke regie

door
- het betrekken van wethouders bij het veiligheidsbeleid
- het betrekken van externe partners, o.a. het als voorzitter optreden van de “lokale driehoek”; (overleg

burgemeester, politie en openbaar ministerie)
- het draagvlak verkrijgen binnen de gemeenteraad
- het lokaal aansturen van de politie

Het co//ege
Het college van burgemeester en wethouders is in het duale stelsel verantwoordelijk voor de uitvoering

van het beleid en legt hiervoor verantwoording af aan de gemeenteraad.

Ambte//j/'ke apparaat

De ambtenaar Openbare Orde en Veiligheid draagt zorg voor de coördinatie van zaken op het gebied

van veiligheid die spelen binnen de gemeente. Deze ambtenaar is aanspreekpunt voor interne en

externe partners. Hij/ zij krijgt of zoekt de informatie die nodig is voor het analyseren van
veiligheidsvelden en om deze om te zetten naar beleid. Hij/zij is verantwoordelijk voor het stimuleren
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en het op de voet volgen van de uitvoering van het beleid. Daarbij komen ook de projecten die lopen
op het gebied van veiligheid.

Po//tie
De politie houdt nauwlettend de ontwikkelingen op het gebied van veiligheid in de gaten, voert daarbij
de afspraken uit en houdt toezicht op de praktijk om dit vervolgens terug te koppelen naar het
bestuur. De kerntaken van de politie zijn gericht op opsporing en handhaving.

Openbaar Ministerie (OM)

Ook het openbaar ministerie is een belangrijke partner in het veiligheidsbeleid. De belangrijkste taken
van het OM zijn het opsporen en vervolgen van strafbare feiten. De officier van justitie voor de regio
neemt deel aan het hiervoor reeds genoemde driehoeksoverleg.

Regionale brandweer
Op veiligheidsgebiecl is de brandweer een onmisbare schakel bij het voorkomen en bestrijden van
ongevallen, branden en rampen. De brandweer fungeert ook als een adviseur op het gebied van het
opstellen van bestemmingsplannen, structuurplannen, bouwplannen en de organisatie van grote

evenementen.

GGD
De gemeenschappelijke gezondheidsdienst Hart voor Brabant en de Regionale ambulance voorziening
(RAV) zijn de vertegenwoordigers van respectievelijk de witte kolom op veiligheidsgebied. Het betreft
in beide gevallen een intergemeentelijke samenwerkingsverband op basis van een gemeenschappelijke
regeling.

Overige externe partners

Een integrale aanpak op het gebied van. veiligheid is een belangrijk uitgangspunt. Afhankelijk van het
onderwerp dat voorligt zijn er diverse externe partners zoals de woningcorporaties,
welzijnsorganisaties, bureau jeugdzorg, juvans (steunpunt huiselijk geweld), bureau Halt, regionaal
maatschappelijk werk en dergelijke.

2.3 Overlegstructuren

Politiek-bestuurlijke inbedding
Binnen het college heeft de burgemeester het primaat voor openbare orde en veiligheid. Dit vloeit voort
uit de wettelijke taken. Veel onderwerpen maken onderdeel uit van het thema veiligheid waar andere
portefeuillehouders verantwoordelijk voor zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om veiligheidsthema's als
jeugd, ondenivijs, milieu, ruimtelijke ordening en verkeer. Dit maakt het college gezamenlijk
verantwoordelijk voor de aanpak van veiligheidsvraagstukken.

Basisteam driehoek Maas en Leijgraaf
De gemeente Boekel vormt samen met 8 andere gemeenten het basisteam Maas en Leijfgraaf. De
burgemeesters, officier van justitie en de teamchef vormen samen de driehoek van het basisteam Maas
en Leijgraaf. De gemeente Uden is voorzitter van de basisteam driehoek. Tijdens de overleggen worden
veiligheidsonderwerpen besproken die voor het district van belang zijn. De ambtelijke driehoek (9

adviseurs integrale veiligheid, OM en politie) bereidt de agenda voor de basisteam driehoek voor. Naast
agendavoorbereiding worden ook veiligheidsthema's gezamenlijk aangepakt.

Lokale driehoek
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De lokale driehoek komt alleen bijeen op het moment dat er sprake is van verstoring van de openbare
orde. Dit kan betekenen dat de lokale driehoek al in een vroeg stadium bijeenkomt wanneer blijkt dat
een manifestatie georganiseerd wordt. Echter kan zich per direct een ernstige verstoring van de
openbare orde voordoen waarbij de lokale driehoek direct bijeen moet komen. De lokale driehoek kan
ook bij elkaar komen voor het bespreken van onderwerpen die niet-urgent zijn, maar die door één van
de partners wel belangrijk gevonden worden.

Veiligheidsoverleg Brabant-Oost
De 41 burgemeesters van de regio Brabant~0ost, Politiechef van de regionale eenheid en de
Hoofdofficier van Justitie vormen samen het veiligheidsoverleg. Tijdens dit veiligheidsoverleg worden
verschillende thema's besproken op het gebied van veiligheid die een regionale aanpak behoeven.
Een van de thema's is het beleidsplan waarin o.a. de prioriteiten voor vier jaar worden benoemd.

Bestuurlijke regiegroep

ln de bestuurlijke regiegroep nemen de burgemeester zitting die voorzitter zijn van het basisteam.
Tijdens de overleggen wordt o.a. de voortgang van de verschillende prioriteiten besproken. Daarnaast
wordt de agenda voorbereid voor het veiligheidsoverleg.

Bestuurlijke werkgroepen
Voor de veiligheidsprioriteiten, die vastgesteld zijn in het regionaal beleidsplan, wordt een regionale
aanpak opgesteld onder leiding van een bestuurlijk werkgroep.

Politieoverleg
De burgemeester van Boekel heeft een frequent overleg met de wijkagenten van de politie. Tijdens dit
overleg worden o.a. de lokale veiligheidsprioriteiten besproken.

Hoofdstuk 3 Ketenbenadering
Veiligheid is veelomvattend en kent verschillende dimensies. ln dit hoofdstuk wordt ingegaan op de
betekenis van het begrip veiligheid en welke soorten te onderscheiden zijn.

3.1. Omschrijving veiligheid

Veiligheid kan omschreven worden als de mate waarin mensen effectief beschermd zijn tegen leed.
Beschermd tegen gevaren en schadelijke gevolgen. Echter, vaak wordt gesproken in termen van risico's
om de mate van (on)veiligheid aan te duiden. Een veiligheidsrisico is de kans dat er gebeurtenis
plaatsvindt maal de gevolgen daarvan. Kort gezegd, risico = kans * effect.

Om het begrip veiligheid verder te concretiseren kan er een onderscheid gemaakt worden tussen vier
verschillende vormen van veiligheid. Onderstaande tabel geeft dit overzicht weer.

Soort veiligheid Betekenis
Sociale veiligheid De mate waarin men beschermd is tegen de

gevolgen van misdrijven, overtredingen en
overlast door anderen. Het gaat om het gedrag
van mensen tegenover elkaar. Het is een breed
begrip dat ook reikt tot persoonlijke integriteit,

eerbaarheid, opvattingen, gewoonten en
bezittingen.

Fysieke veiligheid De mate waarin men beschermd is tegen de
gevolgen van ongevallen en onheil van niet-
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menselijke oorsprong. Daarbij gaat het om
natuurrampen en epidemieën, maar ook om de
gevolgen die voortvloeien uit opslag, productie,
het gebruik en vervoer van allerlei goederen,
gebouwen en voorzieningen.

Objectieve veiligheid Een veiligheidssituatie die gebaseerd is op

feitelijkheden. Objectieve veiligheid kan worden
gemeten en is vast te stellen op basis van
feitelijk waarneembare verschijnselen.
Criminaliteit kan bijvoorbeeld worden gemeten

aan de hand van het aantal aangiften/meldingen
of het aantal veroordelingen. Verkeersveiligheid
kan bijvoorbeeld feitelijk worden vastgesteld
door het aantal ongelukken te tellen.

Subjectieve veiligheid De veiligheidsbeieving van mensen. Ook wel
angst- of onveiligheidsgevoelens genoemd. Het
gaat hierbij om de mate waarin mensen zich
veilig voelen. Subjectieve veiligheid is een
persoonlijke aangelegenheid en wordt gevormd
door (1) persoonlijke kenmerken van mensen, (2)

kenmerken van de directe omgeving en (3)

signalen uit de maatschappij die angstgevoelens
aanwakkeren (nieuwsberichten bijvoorbeeld).

Tabel 1: Betekenis van verschillende soorten veiligheid

Tabel i beschrijft vier soorten veiligheid welke in te delen zijn in twee categorieën. Sociale en fysieke
veiligheid enerzijds, objectieve en subjectieve veiligheid anderzijds. Deze categorieën hebben veel met

elkaar te maken en kunnen moeilijk los van elkaar gezien worden. Dit houdt in dat bijvoorbeeld sociale
veiligheid zowel objectief als subjectief beschouwd kan worden. Daarnaast is het belangrijk te weten

dat soms het onderscheid tussen de soorten veiligheid moeilijk te onderkennen is, omdat overlap
tussen de verschillende concepten mogelijk is.

3.2 ketenbenadering

De gemeente kan op verschillende niveaus een bijdrage leveren aan de verbetering van de lokale
veiligheid. Vanuit de verschillende schakels uit de veiligheidsketen benadert de gemeente Boekel haar
prioriteiten op het gebied van veiligheid. Bepaalde maatregelen vullen meerdere schakels tegelijk in.
Hieronder een overzicht van de schakels binnen de veiligheidsketen:

Schakel Toelichting

Proactie Het wegnemen van structurele oorzaken van onveiligheid, vooral op het terrein van
ruimtelijke ordening en infrastructuur.

Preventie Het beperken van risico's en ongevallen, bijvoorbeeld door eisen te stellen in
vergunningen voor evenementen en door handhaving van deze vergunningen.

Preparatie De voorbereiding op de bestrijding van ongevallen en rampen: planvorming,
informatievoorziening, oefenen en opleiden en de aanschaf van materiaal.

Repressie Het daadwerkelijk bestrijden van onveiligheid en het zorgen voor de daarbij behorende
hulpverlening.

Nazorg De terugkeer naar de normale situatie. Het gaat hier onder andere om medische en
sociaalpsychische zorg voor slachtoffers en hulpverleners, schacleafhancleling en

8



AB/014813

Scan nummer 2 van 2 - Scanpagina 9 van 13

milieuzorg. Maar ook evaluatie en het afleggen van verantwoording door bestuurders
vaiien onder deze laatste schakel. i i

1
1
1

1

.L
W

3„



AB/014813

Scan nummer 2 van 2 - Scanpagina 10 van 13

l

i

i

i

l

Hoofdstuk 4 Ontwikkelingen
in dit hoofdstuk worden enkele belangrijke ontwikkelingen binnen het veiligheidsclomein benoemd en
kort toegelicht.

4.1 Transities

De komende jaren krijgen gemeenten nieuwe wettelijke taken op de terreinen jeugd en zorg. Daarnaast
hebben gemeenten vanaf 2013 de regie op veiligheidshuizen gekregen. Door deze veranderingen
moeten gemeenten gaan besluiten hoe jeugd, zorg, en straf met elkaar te combineren. Het
uitgangspunt bij decentralisatiesis de toegang zo dicht mogelijk bij de burger te organiseren. Een
cliënt, zijn gezin en systeem staan daarbij centraal. Met de decentralisaties krijgen gemeenten

zwaardere verantwoordelijkheden.

Partijen uit de strafketen waar gemeenten mee te maken hebben of krijgen zijn het openbaar
ministerie, politie, reclassering, raad voor de kinderbescherming en dienstjustitiële instellingen.
Binnen de strafketen vindt er een centralisatie plaats. De partijen uit de strafketen, aangestuurd door
het ministerie van veiligheid en justitie, worden op de schaal van Brabant-Oost (of nog groter)
georganiseerd. Met als doel zoveel mogelijk zaken vanuit een punt aan te pakken.

4.2 Veiligheidshuizen

Momenteel zijn in de regio Noordoost~Brabant twee Veiligheidshuizen (Den Bosch en Maas en
Leijgraaf). Er wordt dit moment gewerkt aan een model (en mogelijk een organisatie) van een
veiligheidshuis op de schaal van Oost~Brabant

Voor de ontwikkeling van de veiligheidshuizen en de transities jeugdzorg en AWBZzijn belangrijke
vragen:
- Hoe organiseren we de gemeentelijke regie over complexe casuïstiek?
- Hoe blijven we organiseren dat de combinatie straf en zorg is gewaarborgd?

4.3 Nationale politie

De Nationale politie is vanaf 2013 van kracht. De inrichting van de organisatie is nog volop aan de
gang. ln 2015 moet meer duidelijkheid zijn over de precieze personele invulling van politie in Maas en
Leijgraaf en de gemeente Boekel.
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Hoofdstuk 5 prioriteiten
ln dit hoofdstuk wordt aangegeven welke prioriteiten er zijn op het gebied van veiligheid. Op basis van

de huidige veiligheidssituatie zijn de prioriteiten tot stand gekomen. Het is vanzelfsprekend dat
wanneer zich een veiligheidsprobleem voordoet dat een grote impact heeft op de samenleving dat
opnieuw wordt gekeken naar de prioriteiten. Dit kan betekenen dat een verschuiving plaatsvindt van

prioriteiten.

5.i Prioriteiten Veiligheidsagenda

De veiligheicisagenda kent een gelaagde structuur. Het eerste niveau betreft de landelijke
beleidsdoelstellingen zoals bedoeld in artikel i8 van de Politiewet. Deze richten zich op een beperkt
aantal veiligheidsproblemen die een landelijk gecoördineerde aanpak met daaraan gekoppeld
landelijke doelstellingen noodzakelijk maakt. Met betrekking tot het eerste niveau wordt de focus
gelegd op cybercrime, fraude en criminele samenwerkingsverbanden. Deze thema's vallen onder
georganiseerde en samenlevingsstructuren ondermijnende criminaliteit.
Gezien de regio-overstijgende problematiek is voor de georganiseerde, ondermijnende criminaliteit
een landelijke integrale aanpak nodig, die bestaat uit zowel persoons- en groepsgerichte interventies
als uit het opwerpen van barrières om de gelegenheden tot criminaliteit weg te nemen.

Een ander thema dat tot het eerste niveau behoort is de aanpak van kinderporno. Binnen de High

impact Crime is kinderporno een bijzondere categorie die gelet op haar aard een landelijke

gecoördineerde aanpak en prioritering vergt.

Landelijk niveau ___....__..._____› Gemeenschap-peiijke
veiligheidsagenda

Cybercrime, fraude, criminele
samenwerkingsverbanden en aanpak kincierpomo

5.2 Regionaal veiiigheidsplan

Het tweede niveau betreft de veiiigheidsthema's waarover op basis van de wensen uit de lokale
driehoeken in het regionale beleidsplan afspraken worden gemaakt, toegespitst op de lokale
problematiek. Het veiligheidsthema op het tweede niveau betreft High impact Crime. Het gaat hierbij

om delicten met een grote impact op het slachtoffer, diens directe omgeving en het veiligheidsgevoel
in de maatschappij. Dit betreffen overvallen, straatroven, woninginbraken en geweid.

Eenheid Oost-Brabant __.____.._._.___....› Regionaal veiligheidsplan
Problematische jeugd en jeugdgroepen,
woninginbraken, georganiseerde criminaliteit en
geweld.

5.3 Basisteamprioriteiten Maas en Leijgraaf

Binnen het basisteam zijn een aantal prioriteiten die gezamenlijk worden aangepakt. Het betreft hier
het veiligheidsthema woninginbraken en jeugdoverlast.

jeugdoverlast
Dit thema heeft betrekking op de overlast van jongeren. Hierbij kan het gaan om geluidsoverlast,

intimidatie, bevuiling van openbare ruimte en plegen eventueel vernielingen.
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De doelstelling met betrekking totjeugd overlast is:
Te komen tot een heldere eenduidige aanpak van problematische jeugdgroepen met als resultaat het
terugdringen van hinderlijk, overlastgevende en crimineel gedrag bij deze jeugdgroepen.

Om de doelstelling te kunnen bereiken worden verschillende instrumenten ingezet zoals de werkgroep
jeugd en veiligheid, centrum jeugd en gezin, lokaal signaleringsoverleg jeugd etc.
Het uitvoeringsprogramma integrale veiligheid geeft een beschrijving van de instrumenten die worden
ingezet om de doelstellingen te behalen.

Woninginbraken
Zowel regionaal als lokaal blijft het tegengaan van woninginbraken één van de prioriteiten op het
gebied van veiligheid. Voor de gemeente Boekel geldt dat we jaarlijks onder de doelstelling van i% van
de woningvoorraad blijven. Het is echter van belang dat de gemeente Boekel blijft investeren in de
bewustwording van de burgers.

De doelstelling met betrekking tot woninginbraken is:
Het aantal woninginbraken mag niet hoger zijn dan 1%van de woningvoorraad van de gemeente
BoekeL

Om de doelstellig te kunnen bereiken worden verschillende instrumenten ingezet zoals communicatie-
instrumenten, Buurtpreventie, veelplegersaanpak, donkere dagen offensief etc. Het
uitvoeringsprogramma integrale veiligheid geeft een beschrijving van de instrumenten die worden
ingezet om de doelstellingen te behalen.

Basisteam Maas en Leijgraaf----------› Basisteamplan niveau
Jeugdoverlast en woninginbraken.

5. 4 Lokale prioriteiten gemeente Boekel

Naast de basisteamprioriteiten die ook van invloed zijn op de lokale veiligheid zijn er een aantal lokale
prioriteiten. Vanuit de gemeentelijke organisatie wordt extra aandacht gegeven aan de lokale
veiligheidsthema's.

Woninginbraken
Een inbraak in een woning maakt veel indruk op bewoners. Daarom heeft de aanpak van
woninginbraken prioriteit. Doelstelling is het zo mogelijk verder terugdringen van het aantal
woninginbraken.

Fiets- en autodiefstal
Met name het aantal fietsendiefstallen is al een paar jaar hoger dan voorheen. Aanpak hiervan heeft
prioriteit. Mede met de inzet van een lokfiets kan hier aandacht aan geschonken worden.

Sociale kwaliteit
De kwaliteit van de woonomgeving wordt bepaald door het woongenot in een buurt. Dit kan door veel
zaken worden aangetast. Denk hierbij aan geluidsoverlast, overlast van jeugd, het dealen van drugs en
nog veel meer. Het is daarom van belang om effectief in te spelen op opspelende zaken en bewoners
aan te sporen om zelf oplossingen te zoeken en met elkaar contact op te nemen.
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Geweld
Met betrekking tot geweld wordt een onderscheid gemaakt in uitgaansgeweld en huiselijk geweld.
Huiselijk geweld komt van deze twee het meest voor in Boekel. Huiselijk geweld is geweld dat door
iemand uit de huiselijke- of familiekring van het slachtoffer wordt gepleegd. Hieronder vallen
lichamelijke en seksuele geweldpleging, belaging en bedreiging (al dan niet door middel van, of
gepaard gaand met, beschadiging van goederen in en om het huis).

De doelstelling met betrekking tot huiselijk geweld
- Alle organisaties met de verplichting te beschikken over de Meldcode huiselijk geweld en

kindermishandeling, beschikken hierover.
- Huiselijk geweld uit de taboe sfeer halen.
~ Het terugdringen van huiselijk geweld.
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