A.5
Adviesnota aan AB RDOG en AB Brandweer/GHOR (Veiligheidsregio)
Contractuitbreiding BOPZ-online met huisverbod online
Samenvatting
Op 1 januari 2009 trad de Wet Tijdelijk Huisverbod in werking. Deze wet geeft burgemeesters de
bevoegdheid om bij (de dreiging van) huiselijk geweld een (potentiële) pleger van huiselijk geweld
voor een periode van 10 dagen een huisverbod op te leggen. Al voordat de wet in werking trad
constateerden politie en gemeenten in Hollands Midden dat digitale ondersteuning van het proces
rond het huisverbod gewenst is. Het doel van digitale ondersteuning is de betrokken professionals
gedurende het proces dat hoort bij het huisverbod conform afspraak en ook juridisch juist te laten
verlopen. Verder biedt het systeem de mogelijkheid informatie te delen tussen de betrokken
organisaties. Huisverbod online biedt deze mogelijkheid. Huisverbod online is ontworpen en wordt
aangeboden door Khonraad Software Engineering BV en is een uitbreiding op BOPZ-online. BOPZonline wordt in de regio Hollands Midden al door alle gemeenten gebruikt in het kader van de
Bijzondere Opnamen Psychiatrische Ziekenhuizen. Huisverbod online wordt in de regio Rotterdam
inmiddels gebruikt en werkt naar tevredenheid.
Om in april 2009 met huisverbod online te starten adviseert het bestuurlijk overleg huiselijk geweld
Hollands Midden de gemeenten en de besturen van Veiligheidsregio en RDOG Hollands Midden om:
1. het lopende contract BOPZ online uit te breiden met Huisverbod online;
2. de hiervoor geoffreerde eenmalige kosten voor rekening van de centrumgemeenten Leiden en
Gouda te brengen;
3. de variabele kosten die gelden per huisverbod in rekening te brengen bij die gemeente
waarop het huisverbod betrekking heeft;
4. de jaarlijkse vaste kosten voor het jaar 2009 afzonderlijk te factureren aan de gemeenten in
Hollands Midden, naar rato van het aantal inwoners;
5. de jaarlijkse vaste kosten voor de jaren 2010 en verder op te nemen in de begroting RDOG en
te vertalen in een Bijdrage Per Inwoner;
In de afzonderlijke financiële bijlage is het voorstel tot verdeling van de kosten verder uitgewerkt.
Toelichting:
Inleiding
Op 1 januari 2009 trad de Wet tijdelijk huisverbod in werking. De wet geeft burgemeesters de
bevoegdheid om bij (de dreiging van) huiselijk geweld een (potentiële) pleger van huiselijk geweld
voor een periode van 10 dagen een huisverbod op te leggen. Het doel van het huisverbod is om
veiligheid te bieden aan alle betrokken gezinsleden. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat in deze
periode hulp op gang komt voor alle betrokken gezinsleden. Het huisverbod is een preventieve
maatregel. De burgemeester kan het huisverbod verlengen tot in totaal maximaal 28 dagen.
In de regio Hollands Midden zijn sluitende afspraken gemaakt tussen politie, de hulpverlening, GGD
en gemeenten om zo adequaat mogelijk invulling te geven aan het huisverbod. Hiervoor is het
Uitwerkingsplan 10-dagenmodel opgesteld. Inmiddels zijn in Hollands Midden de eerste huisverboden
opgelegd en is volgens dit model gewerkt. De eerste indruk is dat het model goed werkt.
Al voordat de wet in werking trad constateerden politie, hulpverlening en gemeenten in Hollands
Midden dat digitale ondersteuning van het proces rond het huisverbod gewenst is. Ten eerste omdat
de politie op elk moment van de dag moet kunnen adviseren aan de burgemeester over het opleggen
van een huisverbod. De burgemeester moet de inhoud van de beslissing onmiddellijk kunnen
doorgeven aan de politie, zodat de politie het huisverbod kan opleggen. Ten tweede om de procedure
voor het opleggen, zo nodig intrekken en het verlengen van een huisverbod procedureel en dus ook
juridisch correct te laten verlopen. Tenslotte is er tussen de betrokken partijen de behoefte om tijdens
het huisverbod gemakkelijk informatie te kunnen delen. (Het delen van deze informatie via huisverbod
online moet plaatsvinden binnen de kaders van het hiervoor opgestelde conceptconvenant
gegevensuitwisseling).
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Mogelijkheden voor adequate informatie-uitwisseling
Bureau Khonraad heeft inmiddels Huisverbod online ontwikkeld. Khonraad is ook de aanbieder van
BOPZ-online (BOPZ= Bijzondere Opnamen Psychiatrische Ziekenhuizen).
Huisverbod online biedt in elk geval de mogelijkheid om die informatie uit te wisselen die nodig is om
snel en op elk gewenst tijdstip een huisverbod op te leggen. Dit gemak uit zich bijvoorbeeld in het
gegeven dat burgemeesters digitaal hun handtekening zetten onder een beschikking waarin het
huisverbod wordt opgelegd. Dit versnelt het opleggen van een huisverbod fors, omdat de hulpofficier
van justitie niet meer naar de burgemeester hoeft voor het ophalen van een handtekening. Daarnaast
biedt Huisverbod online de mogelijkheid om gedurende de hele periode van het huisverbod
kerninformatie te delen, en het proces dat hoort bij een huisverbod juist te doorlopen. Naast
burgemeester en politie kan ook de hulpverlening gebruik maken van het systeem, bijvoorbeeld voor
hun dossiervorming. Hiermee voldoet het systeem aan de wensen van politie, gemeenten en
hulpverlening in Hollands Midden.
Omdat in Hollands Midden alle gemeenten al zijn aangesloten op BOPZ-online betekent afname van
huisverbod online voor hen dat geen extra aansluitingskosten nodig zijn. Deze zijn alleen nodig voor
de betrokken organisaties die nu geen aansluiting hebben.
In elk geval kan na aansluiting op huisverbod online invulling gegeven worden aan de wens van
burgemeesters om op elk gewenst tijdstip op die plaatsen waar internet beschikbaar is die gegevens
uit te wisselen die nodig zijn om een huisverbod (juridisch juist) en snel op te leggen.
Gebruik in Hollands Midden
Om huisverbod online optimaal in te zetten voor Hollands Midden is de werkwijze in het
uitwerkingsplan 10-dagenmodel uitgangspunt. Dit plan omschrijft welke organisatie welke taak heeft
bij de uitvoering van het huisverbod.
Om de door hen toegewezen taken in dit plan goed uit te voeren stellen wij voor om de volgende
organisaties in eerste instantie toegang te geven tot huisverbod online.
1. de burgemeesters;
2. de verantwoordelijke beleidsadviseurs van de gemeenten;
3. de Hovj’s bij de politie;
4. de procesregisseurs bij de GGD’en;
5. de zorgcoördinatoren van het AMK.
Toegang voor deze functionarissen is voldoende om in het systeem die informatie te plaatsen en die
handelingen te verrichten die nodig zijn om de procedure rond het huisverbod correct te laten
verlopen. Mocht op termijn blijken dat uitbreiding nodig is ten behoeve van de kwaliteit van de te
leveren zorg dan is dit in tweede instantie altijd mogelijk. In de begrote kosten voor aansluiting op
Huisverbod online nemen we alvast een post op voor uitbreiding in de toekomst.
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Actief account:
Maakt het mogelijk die processtappen via Huisverbod online te zetten die nodig zijn om het
huisverbod procedureel en juridisch conform de wet en de lokale afspraken te laten verlopen. Hierbij
houdt het systeem rekening met het gegeven dat hierin voor de verschillende functionarissen
verschillende autorisaties gelden. Bijvoorbeeld: alleen de burgemeester kan besluiten een huisverbod
op te leggen.
Passief account:
Maakt het mogelijk het systeem te raadplegen en (zorg)notities te plaatsen.
Accounts worden per persoon verstrekt. Dit is nodig om de handelingen van de verschillende
gebruikers rechtmatig te laten zijn.
Besluitvorming
De besluitvorming rond het thema huisverbod valt in drie delen uiteen:
1. De besluitvorming van de centrumgemeenten over het doen uitvoeren van enkele taken
(registratie, zorgregie), waarvoor de centrumgemeenten een separate vergoeding krijgen. De
meeste van deze taken zijn bij de GGD belegd.
2. De besluitvorming over het gaan gebruiken van Huisverbod Online
3. De besluitvorming over de financiering van het gebruik van Huisverbod Online.
De besluitvorming over de punten 2 en 3 zou formeel door de afzonderlijke gemeenten moeten plaats
vinden, maar het Bestuurlijk Overleg adviseert om de besluitvorming via de AB’s van Veiligheidsregio
en RDOG te laten lopen, vanwege het reeds bestaande contract met betrekking tot de BOPZ en de
regionale aanpak van politie, Officier van Justitie, hulpverlening en GGD.
Aangezien het primaat van het gebruik ligt bij de burgemeesters (en hun vervangers), wordt besluit 2
voorgelegd aan het AB Veiligheidsregio. Aangezien een groot deel van de kosten wordt gefinancierd
uit zorg-gerelateerde gelden van de centrumgemeenten, wordt besluit 3 voorgelegd aan het AB
RDOG HM.
Bestuurlijk Overleg Huiselijk Geweld
Februari 2009
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