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Aan burgemeester en wethouders 
door tussenkomst van de voorzitter van de raad 
 
 
Ridderkerk,  
 
 
Onderwerp: schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders  
(RvO, artikel 40) naar aanleiding rapport Verwey-Jonker instituut Complexe problemen vragen om 
onorthodoxe oplossing, aanpak Huiselijk Geweld   
 
 
Geacht college, 
 

Het Verwey-Jonker instituut heeft in opdracht van de Rotterdamse gemeenteraad onderzoek gedaan 
naar ketenaanpak huiselijk geweld. Dit onderzoek moest de meest urgente knelpunten detecteren en 
oplossingsrichtingen aangeven. Uit het onderzoek komt naar voren dat meer urgente problemen, in 
de aanpak van huiselijk geweld, zich bevinden in het sociaal domein en de aansluiting tussen het 
Sociaal Domein ( wijkteams) en de ketenaanpak ‘zorg- en veiligheidsdomein’. In het rapport worden 
vier fundamentele knelpunten beschreven. Natuurlijk zijn Leefbaar Ridderkerk en PvdA Ridderkerk zich 
bewust dat het rapport een onderzoek betreft van de Rotterdamse situatie. Desalniettemin betreft 
het een zorgelijk onderwerp, welke op orde moet zijn en hebben wij onderstaande vragen;  

1. In het voornoemd rapport wordt er gesteld dat er onduidelijkheden zijn rond taken en 
bevoegdheden van instellingen. Is dit in relatie tot de Gemeente Ridderkerk aan de orde? Zo 
nee, hoe komt u tot deze conclusie. Zo ja, hoe gaan deze opgelost worden? 

2. Zijn er in Ridderkerk voor meldingen huiselijk geweld verschillende loketten en is er een 
directe toegang tot de wijkteams? 

3. Is de regiefunctie op wijkniveau duidelijk en is de samenwerking tussen de instellingen ( Veilig 
Thuis, wijkteams, jeugdbescherming, politie en andere netwerkpartners) op orde? Zo ja, waar 
is dat aan af te leiden? Zo nee, zijn er stappen gemaakt om samenwerking te bevorderen en 
welke zijn dat? 

4. Is de indicatiestelling WMO-systematiek geschikt voor de problematiek van huiselijk geweld? 

5. Herkent de portefeuillehouder de opmerking; meldingen van huiselijk geweld worden telkens 
doorverwezen?  

6. Hoeveel meldingen worden er in Ridderkerk gedaan met betrekking tot huiselijk geweld door 
de politie in 2019 en 2020? In hoeverre worden deze meldingen gemonitord cq gevolgd? 
Hoeveel meldingen zijn er in deze zelfde periode door overige ketenpartners, waaronder de 
scholen, gedaan?  

7. Hoeveel casuïstiek met een laag veiligheidsrisico zijn er doorgezet door Veilig Thuis naar de 
wijkteams 2019 tot op heden? Hoeveel zijn er doorgezet naar de wijkteams voorzien van een 
veiligheidsplan? 
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8. Na aanmelding Veilig Thuis: binnen hoeveel dagen neemt een huiselijk geweldspecialist 
contact op met een gezin? Binnen hoeveel dagen wordt er een arrangement opgesteld? Zijn 
er wachtlijsten met betrekking tot deze casuïstiek?  

Gelet op het bepaalde in artikel 40 van het Reglement van Orde voor de raad verzoeken wij  u om 

schriftelijke beantwoording van deze vragen. 

 

Hoogachtend, 

 

 

 

Karin Kayadoe, Leefbaar Ridderkerk  Arianne Ripmeester, PvdA Ridderkerk  

 

 

 


