SPECIFIEKE INSTRUCTIES GEMEENTE
1.1.1
•

ORGANISATIE INFORMATIE

Beleidslijn gemeente: gezinnen die veel overlast veroorzaken en maar niet willen leren,
moeten overgeplaatst worden naar ‘aso-woningen’ aan de rand van de stad, om
problemen te isoleren en omdat toezicht dan beter kan zijn en ook geconcentreerd kan
worden op één plaats in de stad.

•

De nieuwe leerplichtambtenaar van de gemeente vindt dat boetes voor schoolverzuim
gewoon moeten worden opgelegd. Dat zijn voorganger dat te weinig gedaan heeft, vindt
hij een schande. De wethouder is het daarmee helemaal eens. De gemeente wil de
leerplicht streng handhaven en vindt dat alle leerplichtige kinderen gewoon onderwijs
moeten volgen, “no matter what!”.

•

Gezinnen met ernstige schulden komen in aanmerking voor schuldhulpverlening vanuit de
gemeente. De gemeente stelt daar wel strenge eisen aan. Zo houdt de gemeente streng
toezicht op de uitgaven van een gezin en mogen grote uitgaven alleen met toestemming
van de gemeente gedaan worden. De gemeente ondersteunt een gezin niet bij het leren
omgaan met geld (betaalt geen cursus o.i.d. en zet geen budgetcoach in). Dat vindt
gemeente taak van hulpverlening.

•

Gemeente vindt dat mensen over het algemeen zelfredzaam moeten zijn en dat zij eerst
maar eens hun eigen problemen moeten oplossen voordat ze hulp krijgen. Gemeente kan
hiervoor druk opleggen door verboden en boetes op te leggen en/of uitkeringen te
stoppen.

1.1.2 DOSSIER GEMEENTE VAN EIJCK
Lisa Van Eijck
•

De leerplichtambtenaar van de gemeente is door de school van de oudste dochter van
het gezin Van Eijck al een paar keer aangesproken. Lisa verzuimt regelmatig van school.
Tot nu toe is daarvoor nog geen boete opgelegd aan het gezin.

Vader Van Eijck
•

Pierre Van Eijck is al twee jaar werkloos en voldoet zelden aan zijn sollicitatieplicht.

Gezin Van Eijck
•

Het gezin Van Eijck heeft te maken met grote schulden. Gas en elektra zijn in de afgelopen
jaren al een paar keer afgesloten, omdat het gezin de energierekeningen niet betaalde.

Attentie
Het maken van een gezamenlijk plan van aanpak voor het tegengaan en voorkomen van
huiselijk geweld is niet mogelijk zonder dat betrokken instanties informatie met elkaar delen.
Toch kan niet zomaar alle informatie die een partij heeft met andere instanties gedeeld
worden. Bepaalde informatie is te privacygevoelig om zonder meer met andere instanties te
delen!

1.1.3 AGENDA CASUSOVERLEG HUISELIJK GEWELD
1. Opening en woord van welkom door gemeente (kort!)
2. Introductie casus ‘gezin Van Eijck’: “Naar aanleiding van een telefonische melding van dochter Lisa is
de politie naar het huis van de familie van Eijck gegaan.”
3. Inventarisatie informatie:
a. Geef elke partij de gelegenheid om aan te geven welke informatie ze over het gezin
Van Eijck heeft (max. 2,5 min.)
b. Start informatierondje bij politie
c. Deel tot slot als gemeente ook de bij de gemeente bekende informatie met de andere
instanties
d. Laat eventueel een van de deelnemers de informatie kort en bondig noteren om
overzicht te krijgen
4. Intern overleg:
a. Geef partijen 10 min de tijd om naar aanleiding van informatie intern overleg – per partij
- te hebben en…
b. Deel mee dat daarna van elke partij gevraagd wordt a) wat ze zelf in casus kan en wil
betekenen en b) wat ze in casus van andere partijen verwacht en waarom.
5. Ronde van reacties: elke partij (inclusief gemeente) krijgt max. 1 min. om te vertellen a) wat
ze zelf in casus kan en wil betekenen en b) wat ze in casus van andere partijen verwacht.
Vervolgens is er de gelegenheid te reageren op wat door andere partijen in het
casusoverleg is ingebracht.
6. Schorsing voor pauze: schors het casusoverleg voor 10 min. Partijen kunnen van pauze
gebruik maken voor intern overleg. Kondig aan dat na pauze er nog 10 minuten zal zijn om
met elkaar te komen tot een integraal plan van aanpak voor casus.
7. Vrije ronde & Plan van aanpak (max. 10 min.): Geef aan dat er aan het eind van deze
ronde een oplossing dient te zijn voor de casus. In deze ronde zijn de partijen vrij om te
bepalen of ze gaan overleggen aan de centrale tafel.

