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Geachte heer/mevrouw,
De fractie van Leefbaar Huizen heeft op 27 maart 2020 aan het college vragen gesteld over de toename
huiselijk geweld als gevolg van de maatregelen in het kader van de bestrijding van het coronavirus.
Hieronder leest u de antwoorden van het college.
1.

Is de stijging van huiselijke problematiek op dit moment, t.g.v. van de coronamaatregelen bij u
bekend? Zo Ja. wat is er hierover bekend binnen onze regio en welke maatregelen worden
hiervoor genomen? Zo nee, bent u bereid om te informeren bij de instanties in onze regio wat
de stand van zaken nu is?
Antwoord:
Het klopt dat de professionals in de zorg, onderwijs en politie zich zorgen maken over een
mogelijke toename van geweld in huiselijke kringen als gevolg de Coronacrisis. Deze zorgen zijn te
verklaren uit het feit dat professionals in deze periode van het Coronavirus minder zicht hebben
dan normaal op huiselijk geweld en kindermishandeling.
Navraag bij Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek wijst echter uit dat er op dit moment geen sprake is
van significante stijging in het aantal aanmeldingen in onze regio. Er is wel een verschuiving van
melders: minder politiemeldingen, meer meldingen van professionals en omstanders zoals buren.
Een recent artikel over de coronamaatregelen van Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek treft u aan in
de bijlage.
In onderstaand schema treft u het aantal meldingen en adviezen aan sinds 15 maart:
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Periode 15-03-2020 tot heden (sinds de Corona-maatregelen)
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Welke maatregelen hebben wij genomen?
Vrijwel direct na de maatregelen die door het Rijk zijn aangekondigd op advies van het RIVM,
hebben wij opdracht gegeven om alle kwetsbare kinderen die bij onze uitvoeringsdienst, bij Veilig
Thuis, de gecertificeerde instellingen (dit betreft kinderen met een maatregel) in beeld te brengen.
Dit heeft geresulteerd in een lijst met namen van alle kwetsbare kinderen waar zorgen over zijn. Al
deze gezinnen zijn gebeld door onze jeugdconsulenten om te informeren of de ingezette zorg nog
loopt en of er extra zorg nodig is.
2.

Wat kan het college/de gemeente betekenen op korte termijn voor de instanties en de mensen
waarbij er sprake is van een onveilige thuissituatie?
Antwoord:
Wij hebben conform de afspraken met het Rijk in samenwerking met de scholen en kinderopvang
noodopvang gerealiseerd voor kinderen van ouders met vitale beroepen. Kinderen waar zorgen
over zijn, worden eveneens opgevangen en we bieden extra zorg aan deze kinderen; hetzij één op
één begeleiding of een andere vorm van ondersteuning. Dit is maatwerk en is in overleg met het
gezin en de scholen/kinderopvang.
3. Het vooruitzicht is dat deze situatie helaas nog langer zal voortduren en zal er een plan van
aanpak moeten komen voor de lange termijn. Wat kan het college/de gemeente betekenen op
de lange termijn voor de instanties en de mensen waarbij er sprake is van een onveilige
thuissituatie?
Antwoord:
Het college maakt plannen voor de periode na de coronacrisis. Dat gebeurt grotendeels in
regionaal verband. Daarbij staat een adequate dienstverlening, ook van onze ketenpartners,
centraal. Zo wordt er dit jaar binnen de regionale taskforce huiselijk geweld en kindermishandeling
gewerkt aan een campagne om financieel misbruik van ouderen tegen te gaan en worden
ervaringsdeskundigen nadrukkelijker bij het onderwerp huiselijk geweld, kinder- en
ouderenmishandeling betrokken.
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4. Wat kan het college en/of de gemeente betekenen voor de omgeving/het sociale netwerk van
de personen die te maken hebben met huiselijk geweld die dit signaleren en niet goed weten
hoe zij hulp kunnen bieden?
Antwoord:
Inwoners kunnen terecht bij Veilig Thuis in onze regio als zij een signaal of een vermoeden hebben
die te maken heeft met huiselijk geweld. Zij kunnen het gratis nummer 0800-2000 bellen of de
website van Veilig Thuis (www.veiligthuis.nl) raadplegen. Op de website staat wat Veilig Thuis aan
hulp en/of advies kan bieden.
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