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Aanleiding  

Aanleiding voor deze gespreksnotitie is de Raadsinformatie Brief Regionale Aanpak 

Kindermishandeling van 27 augustus 2010 waarin aan de colleges van de Stadsregio Rotterdam 

gevraagd wordt in te stemmen met de RAAK ambities en de uitwerking van de aanpak. Het college 

van Ridderkerk geeft aan achter de doelstellingen te staan en de gevraagde inspanning te zullen 

leveren.   

 

Omschrijving 

 Hoe verloopt de samenwerking nu tussen de verschillende organisaties die zich 
bezighouden met kindermishandeling?  

 Wat is de samenhang tussen de verschillende organisaties die zich momenteel 
bezighouden met kindermishandeling?   

 Kan de wethouder aangeven hoe het tot stand brengen van een nieuwe organisatie 
er toe bijdraagt dat er meer duidelijkheid/ orde ontstaat in het woud van organisaties? 

 Uit de cijfers 2008 blijkt de nabije omgeving, na de politie, belangrijke melders waren 
van kindermishandeling. Ook in 2009, na Bureau Jeugdzorg, had de directe 
omgeving van het kind een belangrijke signaleer functie. Waarom laat RAAK deze 
belangrijke groep buiten beschouwing? Is het doel (het voorkomen en signaleren van 
kindermishandeling) niet heiliger dan het middel (de organisaties die in als doel 
hebben het bestrijden van kindermishandeling)?  

 Veel doelstellingen van RAAK moeten bij het Centrum van Jeugd en Gezin (CJG) 

ondergebracht worden. Hoe ziet men dit in de praktijk gebeuren daar zowel de 

interne als de externe relatiebeheer vooralsnog niet op orde is?  

 Het Ministerie voor Jeugd en Gezin bestaat niet meer. Wat zijn hiervan de 
consequenties voor het Centrum van Jeugd en Gezin op lange termijn? Hoe worden 
de RAAK doelstellingen die men bij CJG onderbrengt op de lange termijn 
gewaarborgd?  

 Is er een moment dat de Raad zich kan uitspreken over RAAK?  
 

Doel bespreking 

Informatie vergaring en verduidelijking.  


