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Betreft: Advies “Wat te doen bij (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling.  

Meldcode leerplichtambtenaren en sociaal wijkteam gemeente De Fryske Marren”. 

 

Geacht College, 

De Adviesraad Sociaal Domein De Fryske Marren heeft uw verzoek, een advies uit te brengen 

over “Wat te doen bij (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling. Meldcode 

leerplichtambtenaren en sociaal wijkteam gemeente De Fryske Marren”, ontvangen. 

 

Ter beschikking gestelde informatie 

Aan de Adviesraad Sociaal Domein De Fryske Marren is de volgende informatie verstrekt: 

- Basisplan Handreiking Friese gemeenten voor gemeentelijk uitvoeringsplan 

kindermishandeling en huiselijk geweld 2015/ 2016 

- Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling. “Veilig Thuis in Fryslân” oktober 

2014 

- Conceptvisie “Wat te doen bij (vermoedens van) huiselijk geweld en 

kindermishandeling; Meldcode sociaal wijkteam Gemeente De Friese Meren”  

d.d. 28-05-2015 

- Reactie Adviesraad Sociaal Domein ‘De Fryske Marren” op deze conceptnotitie d.d. 

09-06-2015 

- De e-mailuitwisseling tussen de behandelend ambtenaar en de Adviesraad Sociaal 

Domein “De Fryske Marren” d.d. 28-05-2015, 04-06-2015 en 18-06-2015 

 

Op hoofdlijnen vraagt u advies op: 

Meldcode leerplichtambtenaren en sociaal wijkteam gemeente De Fryske Marren 

 

Gevolgde procedure 

De Adviesraad acht de invoering van “de Meldcode” van dermate groot maatschappelijk 

belang, dat deze, i.v.m. het procesverloop, de adviestermijn noodgedwongen heeft moeten 

beperken tot 2 i.p.v. de reguliere 6 weken.  

 

In de periode van 28 mei 2015 tot en met 15 juni 2015 heeft een delegatie van de Adviesraad 

Sociaal Domein “De Fryske Marren” driemaal overleg gevoerd met de behandelend 

ambtenaar, mevrouw F.Haak-Baart en is er eenmaal telefonisch overleg geweest. 
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Voor het overige is de informatie-uitwisseling en het wisselen van argumenten over en weer 

per e-mail gebeurd. In deze contacten is bovengenoemde adviesaanvraag uitgebreid 

besproken.  

 

Overwegingen 

Bij het beoordelen van de adviesaanvraag heeft de Adviesraad Sociaal Domein “De Fryske 

Marren” een aantal vragen en opmerkingen met de behandelend ambtenaar besproken. 

Vrijwel alle zijn tot tevredenheid beantwoord en een aantal suggesties zijn door de 

behandelend ambtenaar in het vervolgproces meegenomen. 

 

Besluit 

Op grond van het bovenstaande heeft de Adviesraad Sociaal Domein “De Fryske Marren” 

besloten het volgende advies uit te brengen:  

- De Adviesraad gaat akkoord met “De Meldcode leerplichtambtenaren en sociaal 

wijkteam gemeente De Fryske Marren” 

- De Adviesraad Sociaal Domein “De Fryske Marren” vindt het van groot belang dat 

degenen die dit wensen, in contact en/of overleg kunnen treden met de onafhankelijke 

cliëntondersteuner, de cliëntondersteuner inderdaad onafhankelijk is en deze 

mogelijkheid in de “Meldcode” wordt opgenomen. Dit i.v.m. de complexe 

gezinssystemen, de soms afhankelijke hulpverleningsrelaties en tegenstrijdige 

belangen. 

 

De Adviesraad verwacht op de hoogte te worden gehouden van de gemeentelijke 

informatieverstrekking betreffende de “De Meldcode leerplichtambtenaren en sociaal 

wijkteam gemeente De Fryske Marren”: 

- Een overzicht van de communicatiemiddelen die worden ingezet om hulpverleners en 

de doelgroep(en) op de hoogte te brengen van de “Meldcode”  

- De inhoud van de informatie die verstrekt wordt 

 

Wij ontvangen graag uw reactie. 

 

 

Adviesraad Sociaal Domein  

“De Fryske Marren” 

 

W. Huisman, voorzitter   F.N. Faber – Kwint, vice-voorzitter 


