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Uw brief van

Onderwerp

Huiselijk Geweld raadsvragen

Geachte mevrouw Gabin,

Op 22 december 2020 diende u raadsvragen in. Uw vragen gingen over huiselijk geweld. In deze brief
beantwoorden wij uw vragen.
Vraag 1
Kan er inzicht worden gegeven in de het aantal huishoudens in Lansingerland waar op dit moment van
bekend is dat er sprake is, of dreiging is, van huiselijk geweld? Kunt u aangeven hoeveel kinderen daarbij
betrokken zijn?
Antwoord vraag 1
In 2020 heeft de gemeente Lansingerland vanuit Veilig Thuis 60 huishoudens gemeld gekregen die te
maken hebben (gehad) met Huiselijk Geweld.
Binnen deze 60 huishoudens gaat het in totaal 78 minderjarige (0-18 jaar) kinderen.
Vraag 2
Welke rol speelt COVID-19 hierin, is er sprake van een toename/afname in de aantallen/intensiteit van
mishandeling?
Antwoord vraag 2
In de Politie Veilig Thuis Melding (PVTM) wordt dit niet specifiek aangegeven, dus dit is lastig aan te
geven, maar het hoog blijvende aantal crisissen en de toenemende complexiteit van de meldingen zijn
wel zorgelijk in dit verband.
Vraag 3
Hoeveel Lansingerland gevallen zijn bekend bij Veilig Thuis in de maanden januari, februari, maart en
april en of in alle casussen een volledige veiligheidsbeoordeling heeft plaatsgevonden? Indien dit niet het
geval is, of en waarom er een vertraging is opgetreden in de procedure? En binnen welke termijn de
afronding wel zal plaatsvinden?
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Antwoord vraag 3
Van januari tm april 2020 zijn er 17 Huiselijk Geweld meldingen bij de gemeente vanuit Veilig Thuis (VT)
overgedragen. Alle meldingen die binnenkomen bij Veilig Thuis worden direct gescreend op veiligheid en
urgente casussen worden door Veilig Thuis direct opgepakt. Veilig Thuis voert triage op acute
onveiligheid en/of structureel geweld. Vandaaruit wordt besloten of deze onderzoek vraagt vanuit VT of
door kan naar het lokale veld.
Begin 2020 waren er nog wat achterstanden. Eind 2020 zijn er geen vertragingen meer in de procedure.
Spoedzaken worden altijd direct opgepakt.
Vraag 4
Kunt u garanderen dat Veilig Thuis (vooral de crisisopvang) de vraag aankan? Zo ja, hoe verhoudt zich
het antwoord met de reeds bestaande wachtlijsten?
Antwoord vraag 4
Voor de toelating van de crisisopvang in Rotterdam bestaat geen wachtlijst.
Vraag 5
Zijn er voldoende instroommogelijkheden?
Antwoord vraag 5
Zie het antwoord bij vraag 4.
Vraag 6
Welke stappen worden ondernomen om de bekende slachtoffers van huiselijk geweld en
kindermishandeling te bereiken en juist nu meer te beschermen?
Antwoord vraag 6
De verschillende hulpverleningsinstanties hebben nauw contact met de slachtoffers van Huiselijk Geweld
en Kindermishandeling. Wanneer er bekend is dat er sprake is (geweest) van huiselijk geweld worden
over de monitoring hiervan afspraken gemaakt met alle betrokkenen. De hulpverlening, jeugdconsulent,
school en CJG worden hierin betrokken.
Vraag 7
Welke stappen zijn recent of worden gezet om de ketensamenwerking verder te versterken?
Kunt u de samenwerking tussen het wijkteam en Veilig Thuis daarbij extra belichten?
Antwoord vraag 7
Het lokaal veld heeft een belangrijke rol in (complexe) casuïstiek Huiselijk geweld, kindermishandeling
(HG/KM). Landelijk is hiervoor een kwaliteitskader opgesteld. Vanuit de gemeente volgen we de
nieuwste ontwikkelingen en werken we steeds beter samen in regionaal verband, met de ketenpartners.
Ook wordt er steeds meer kennis opgedaan in het lokale team door het volgen van trainingen over
kindermishandeling of oudermishandeling bijvoorbeeld.
Vraag 8
Klopt het dat Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond wanneer er sprake is van partnergeweld eerst een
gesprek voert met beide partners (conform het genderneutraal beleid) om het risico op geweld te
bepalen?
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Antwoord vraag 8
In alle gevallen spreekt Veilig Thuis met alle leden van het gezin.
Vraag 9
Hoe wordt het effect van deze gesprekken gemeten?
Antwoord vraag 9
Veilig Thuis heeft een monitorfunctie. Na 3 en 12 maanden wordt de veiligheid gecheckt bij alle
betrokkenen en het gezin.
Vraag 10
Klopt het dat Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond inzake partnergeweld altijd eerst probeert te bemiddelen
tussen partners om via “veiligheidsafspraken” het geweld te laten stoppen?
Antwoord vraag 10
Veilig Thuis biedt geen hulpverlening, maar werkt hiervoor samen met het lokale veld. Als er sprake is
van acute onveiligheid wordt met de betrokkene gesproken en een interventie ingezet om het acute
geweld te stoppen, dit kan zijn door het maken van een veiligheidsplan.
Vraag 11
Waar bestaan deze veiligheidsafspraken uit?
Antwoord vraag 11
De afspraken verschillen per casus. Veelvoorkomende afspraken worden gemaakt rondom de
basisbehoeften (wonen, zorg, welzijn).
Vraag 12
Hoe wordt na het maken van deze veiligheidsafspraken de veiligheid van de slachtoffers gemonitord?
Antwoord vraag 12
Veilig Thuis heeft een monitorfunctie. Eventueel wordt (lokale) hulpverlening ingezet om zicht te
hebben op de veiligheid.
Vraag 13
Zijn de lokale veiligheidsplannen afgestemd aan de sociaal-culturele context van gezinnen? Hoe wordt
dat ingevuld?
Antwoord vraag 13
Hier wordt zeker rekening mee gehouden. Een voorbeeld hiervan is eerwraak. Bij het doorkrijgen van
casuïstiek wordt op alle vlakken een weging gemaakt en geïnventariseerd. Veilig Thuis heeft diverse
specialisten in huis die ook door het lokale veld geconsulteerd kunnen worden. In het lokale veld zelf is
ook veel kennis aanwezig.
Vraag 14
Is het College ermee bekend dat in de praktijk deze werkwijze ook kan betekenen, dat wanneer een
slachtoffer van geweld is gevlucht van huis om zelf een einde aan het geweld te maken en ze vervolgens
op straat staat, ze pas voor opvang in aanmerking komt nadat Veilig Thuis toch weer kijkt of er
bemiddeling mogelijk is, en er “veiligheidsafspraken” gemaakt kunnen worden met de dader, en
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daarmee feitelijk geen verdere hulp zal verlenen tenzij de vrouw weer terug gaat naar de situatie van
huiselijk geweld?
Antwoord vraag 14
Opvang is afhankelijk van de inschatting tot veiligheid. De burgemeester kan op verzoek van Justitie een
huisverbod opleggen. Hiermee wordt de mogelijke pleger gescheiden van het slachtoffer voor minimaal
10 dagen. Veilig Thuis doet vervolgens een veiligheidsbeoordeling. Tijdens het huisverbod wordt ook de
juiste (passende) hulpverlening ingezet.
Vraag 15
Is het College ermee bekend dat in de praktijk vrouwen die zelf vluchten voor huiselijk geweld en
vervolgens op straat staan en niet meer terug willen naar huis, Veilig Thuis beoordeelt dat de vrouwen
inmiddels veilig zijn, maar dat ze nu een huisvestingsprobleem hebben (ze hebben immers zelf
“gekozen” om uit huis te gaan zonder “toestemming” van Veilig Thuis) en Veilig Thuis daar niet bij kan
helpen?
Antwoord vraag 15
Wanneer de rol van Veilig Thuis klaar is, en de betrokkenen zijn veilig, dan kan het zijn dat er soms
helaas een lastige situatie ontstaat wanneer de reguliere (maatschappelijke) opvang vol zit. Vrouwen
kunnen zich wel altijd melden bij Arosa in Rotterdam, maar ook daar wordt een inschatting gemaakt op
veiligheid en daarbij moet er plek zijn. Op het moment dat een persoon zich meldt met een vraag over
huisvesting in verband met onveiligheid zal altijd gekeken worden naar de hulpvraag in brede zin en
behoort deze niet bij Arosa, dan zal gekeken worden naar andere passende hulpverlening.

Vraag 16
Wat vindt het College van het beleid van het terugsturen van vrouwen naar een situatie van huiselijk
geweld om dakloosheid tegen te gaan?
Antwoord vraag 16
Dit is een ongewenste situatie en problematisch wanneer de reguliere opvang vol zit.
Vraag 17
In het rapport Kwestie van een lange adem van het Verwey Jonker Instituut wordt gesteld dat er geen
gendersensitief beleid is? Begrijpt het College dat dit hinderend werkt op de bestrijding van het
probleem van huiselijk geweld, aangezien de overgrote meerderheid van de slachtoffers vrouwen zijn?
En begrijpt het College dat dit haaks staat op de richtlijnen voor slachtoffers van huiselijk geweld, zoals
afgesproken is in het Istanbul Verdrag?
Antwoord vraag 17
In samenwerking met de ketenpartners wordt het verdrag zo goed mogelijk nageleefd.
Vraag 18
Tot slot, wat vindt het College van het rapport Kwestie van een lange adem van het Verwey-Jonker
instituut? Herkent het college de knelpunten?
Antwoord vraag 18
Het college herkent de knelpunten. Verbeteringen zijn ingevoerd zoals vereenvoudiging van de toegang
(tot bijv. vrouwenopvang), bundeling van kennis aanpak HG/KM, en een betere samenwerking met de
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ketenpartners, samen optrekken bij een melding, systematisch werken (met alle betrokkenen). Hierdoor
worden inwoners beter geholpen.

Met een vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Lansingerland

Lucas Vokurka
Secretaris

drs. Pieter van de Stadt
Burgemeester
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