Geacht college,
Nu veel mensen (meer) thuis zitten t.g.v. het coronavirus en het normale dagritme overhoop
is gegooid, nemen spanningen in gezinnen toe. Instanties zien nu al een toename van
huiselijk geweld. Dit betreft o.a. een enorme stijging aan telefoontjes over seksueel
misbruik, ruzies en geweld. Ook bij de kindertelefoon komen 50 procent meer telefoontjes
binnen dan normaal. Onder de normale omstandigheden zoeken kinderen zo’n 1000 keer
per dag contact, nu 1500 keer. Deze telefoontjes van kinderen hebben te maken met
seksueel misbruik, huiselijk geweld en ruzies. En dit zijn alleen nog maar de cijfers van
mensen die daadwerkelijk een melding maken. Tevens waren er voor deze Coronacrisis al
problemen m.b.t. jeugdzorg o.a. door een tekort aan (gekwalificeerde) medewerkers in de
jeugdzorg en een tekort aan opvang voor kinderen die in een onveilige thuissituatie zitten.
Dit baart ons grote zorgen. Daarom stelt Leefbaar Huizen u de volgende vragen.
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?
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?
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?
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?
Graag ontvangen wij een schriftelijk antwoord van u op onze vragen.
Met vriendelijke groet,
Fleur van der Kleij (Leefbaar Huizen)

