Antwoord op aanvullende vragen PPN D66
Vraag:
Ik heb een aanvullende vraag die ik graag voor de PPN 26/6 beantwoord zou willen hebben als dat
kan. In de informatienota dd 2 mei over preventieactiviteiten staat dat leerkrachten getraind worden.
Vraag is wat het doel is? Hoe veel leerkrachten worden er dit jaar getraind (absoluut en relatief)?
Welke afspraken met het onderwijs liggen hieronder?
Kadera gaat dit doen staat in de nota. Welk budget is hiervoor beschikbaar voor Kadera?
Is er een totaal overzicht wat er precies (per maatregel) aan budget is voor preventie
kindermishandeling?
Antwoord
Het doel van het trainen van leerkrachten is om het thema preventie kindermishandeling onder de
aandacht te houden binnen het onderwijs. Er komen één of meerdere bijeenkomsten waarbij Kadera
vooraf inventariseert waar de behoefte is binnen het onderwijs. Aan de hand van die inventarisatie zal
het onderwijs in Zwolle uitgenodigd worden. Hoeveel leerkrachten hierop af komen is vooraf niet te
zeggen, afhankelijk van de inschrijvingen. Achteraf zal worden gemeten hoeveel leerkrachten hiermee
bereikt zijn. Voor deze actie is een budget van €9.800,- beschikbaar.
Primair is het onderwijs vanuit wetgeving zelf verantwoordelijk voor de deskundigheid van haar
personeel rondom het thema kindermishandeling, echter vinden wij het belangrijk om hier extra
aandacht aan te besteden.
Parallel aan deze bijeenkomst zijn wij binnen het primair onderwijs – binnen de ondersteuningsteams
op de scholen – aan het inventariseren op welke wijze het thema kindermishandeling aandacht heeft,
of leerkrachten voldoende knowhow hebben om te signaleren, te handelen en te verwijzen en op
welke wijze de samenwerking tussen het onderwijs, de sociale wijkteams en Veilig Thuis ervaren
wordt. Deze inventarisatie doen wij dan ook samen met het onderwijs, Veilig Thuis en de sociale
wijkteams.
Daarna zal bekeken worden wat aanvullend nodig is om er voor te zorgen dat zowel de
ondersteuningsteams op de scholen als de leerkrachten voldoende getraind zijn. Mocht dit niet
binnen de reguliere middelen mogelijk zijn zullen de partijen zich gezamenlijk moeten beraden over
vervolgstappen.
Het is lastig om een totaaloverzicht te verstrekken wat er precies per maatregelen aan budget is voor
preventie kindermishandeling. Dit komt omdat activiteiten soms volledig en soms gedeeltelijk
bijdragen aan de preventie van kindermishandeling. Het kan zijn dat activiteiten of interventies ook
bijdragen aan andere belangrijke thema’s.

Antwoord op aanvullende vragen ChristenUnie
Vraag:
Dank voor de verzending. Ik constateer echter wel dat mijn vraag geen antwoord heeft gekregen. Ik
vroeg naar de oorzaken voor de extra overlast (in een groter binnenstadsgebied). Zijn er
mogelijkheden om deze vraag alsnog beantwoord te krijgen? Ik besef dat dit niet bij jullie ligt, hoor,
maar ik ben hier nog steeds oprecht benieuwd naar..
Antwoord:
Het horeca-aanbod in de binnenstad is de afgelopen tijd steeds groter geworden. Niet alleen binnen
het bestaande horecaconcentratiegebied, maar ook meer verspreid in andere delen van de
binnenstad. Uitgaansgerelateerde overlast vindt daardoor meer verspreid in een groter gebied plaats.
Ook verplaatst de overlast zich gedurende de uitgaansavond ook door dit grotere gebied. Uit cijfers
van de politie blijkt dat het aantal incidenten in het gebied Gasthuisplein/Oude Vismarkt/Koningsplein
en het gebied Sassenstraat/Bethlehemkerkplein/Nieuwe Markt sinds 2014 is verdrievoudigd

