
 

 

 

 

 

 

Gemeente Ede 

College van Burgemeester en Wethouders 

Postbus 9022 

6710 HK EDE 

 

 

Onderwerp: Uitvoeringsagenda ‘Regionale visie Geweld in 

afhankelijkheidsrelaties’ 

 

Datum: 14 juli 2021 

 

 

Geacht College, 

 

Op 15 januari 2020 heeft de ASDE de adviesvraag op de beleidsnota ‘Regionale 

visie Geweld in afhankelijkheidsrelaties’ ontvangen. En op 12 februari 2020 

hebben wij daarop ook een reactie gestuurd. Daarin beschrijven wij naast een 

aantal meer detaillistische aandachtspunten dat de resultaten van de mooie 

beschreven ambitie sterk afhangt van de nog te ontwikkelen lokale 

uitvoeringsagenda. 

 

Gewoonlijk wordt door de ASDE geen reactie gegeven op een uitvoeringsagenda 

als die voortkomt uit een gemeentelijk geformuleerde beleidsnota, tenzij de 

ASDE daar aanleiding toe ziet. Een uitzondering willen wij maken voor een lokale 

uitvoeringsagenda die voortvloeit uit regionaal geformuleerd beleid. 

 

Medio juni 2021 heeft de ASDE deze uitvoeringsagenda ‘Geweld in 

afhankelijkheidsrelaties’ toegestuurd gekregen. De adviesraad wil, ondanks dat 

de uitvoeringsagenda al is vastgesteld, toch een korte reactie geven. Wij vinden 

deze uitvoeringsagenda een transparant en kwalitatieve goede notitie met 

duidelijke proceslijnen en een hoge ambitie. Wij herkennen de aandacht die het 

college van B & W heeft gegeven aan de adviezen van de ASDE. 

 

Als inhoudelijke reactie op de vastgestelde uitvoeringsagenda vraagt de ASDE 

zich af welke indicatoren u heeft om de effectiviteit van deze nota vast te stellen. 

Welke invloeden leiden tot tussentijdse bijsturing en welke effecten verwacht u 

hiervan voor de inwoners voor wie deze uitvoeringsagenda van belang is. In de 

kolom ‘voor wie’ is niet vermeld om hoeveel mensen het zou moeten gaan. Komt 

er een 0- en 1 meting zodat geconcludeerd kan worden dat deze 

uitvoeringsagenda positief resultaat oplevert voor de burgers van de gemeente 

Ede of dat bijsturing gewenst is? 

 

U geeft aan dat dit een dynamische notitie is met een jaarlijkse evaluatie en 

eventuele tussentijdse bijsturing.  Graag wil de ASDE op de hoogte blijven van de 

ontwikkelingen, evaluatie en bijsturing om te kunnen monitoren of de gewenste 

effecten voor de inwoners van Ede conform het regionale beleid vorm krijgen of 

dat er bijsturing op regionaal niveau gewenst is. In dat geval zullen wij 

overwegen om u als college hierover te adviseren. 

 

 

 



 
 

In afwachting van uw reactie, 

 

met hartelijke groet, 

namens de Adviesraad Sociaal Domein Ede (ASDE) 

 

 
Leny Oosterbaan 

voorzitter 


