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Aan burgemeester en wethouders 
door tussenkomst van de voorzitter van de raad 
 
Ridderkerk, 16 -04-2020 
 
Onderwerp: Schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders 
(RvO, artikel 40) over Bescherming slachtoffers Huiselijk geweld in tijden van 
coronamaatregelen 
 
 
Geacht college, 
 
De coronacrisis treft ons allemaal en vraagt veel van de samenleving. De mensen die op dit moment 
in de frontlinie staan van de bestrijding van het virus, zij die zorgen voor degenen die door het virus 
getroffen zijn en al die mensen die er voor zorgen dat onze samenleving blijft draaien verdienen onze 
grote waardering. 
 
Met onderstaande artikel 40-vragen willen PvdA Ridderkerk en Leefbaar Ridderkerk uw speciale 
aandacht vragen voor het beschermen van slachtoffers van huiselijk geweld. 
 
Ridderkerkse slachtoffers van huiselijk geweld worden vaak opgevangen in de regio en dan met name 
in Rotterdam. 
Waar thuisblijven voor de meesten van ons ‘slechts’ tot ongemakken en verveling leidt, betekent het 
voor sommige Ridderkerkers een (levens) gevaarlijke situatie. Zo meldde WNL dat Blijf-van-mijn-
Lijfhuizen al in de eerste week na ingang van de landelijke Coronamaatregelen vol begonnen te 
raken. Ondanks dat rekening werd gehouden met een toename van huiselijk geweld, overstijgt de 
recente toename de verwachtingen van de Blijf-van-mijn-Lijfhuizen fors. Een alarmerend gegeven. 
Ook meldt De Volkskrant dat de Kindertelefoon een forse toename ervaart van kinderen in nood die 
nu, door de gesloten scholen en het thuisblijven van hun ouders of verzorgers, niet meer kunnen 
ontsnappen aan geweld of misbruik in hun thuissituatie. 
Ridderkerkse slachtoffers zijn meestal aangewezen op de opvang in Rotterdam. Wachtlijsten bij Veilig 
Thuis en de crisisopvang zijn in Rotterdam helaas al geruime tijd een bekend probleem. 
Moeten we niet ook in Ridderkerk noodzakelijke stappen zetten om te voorkomen dat Ridderkerkers 
waaronder ouderen en kinderen de komende weken noodgedwongen in een gevaarlijke thuissituatie 
blijven hangen? Ook indien hiervoor mogelijk onorthodoxe maatregelen nodig zijn. 
 
1. Bent u bekend met de noodkreet van Blijf-van-mijn-Lijfhuizen die een forse toename van huiselijk 
geweld ervaren? 
2. Er is aangekondigd dat de crisisopvangplaatsen in Rotterdam voor volwassenen en kinderen 
zouden worden uitgebreid met respectievelijk veertig en vijftig bedden. 
a Is dat inmiddels gebeurd? 
b De mate van uitbreiding is bepaald voordat de spanningen, als gevolg van de coronacrisis, 
toenamen. Is er voldoende capaciteit voor en in de regio? Kunt u uw antwoord toelichten en met 
cijfers onderbouwen? 
 
3. Door wie wordt de stand van zaken gemonitord bij zowel Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond als bij de 
opvangorganisaties? En hoe wordt Ridderkerk daarover geïnformeerd? 
 
4. Hebben het wijkteam, wijkagenten, schoolleiding, huisartsen, Facet en Veilig Thuis sinds het 
afvaardigen van de Coronamaatregelen op 15 maart meer huiselijk geweld gesignaleerd? Wilt u het 
antwoord motiveren. 
 
5. Kunt u inzicht geven in de het aantal huishoudens in Ridderkerk waar op dit moment van bekend is 
dat er sprake is, of dreiging is, van huiselijk geweld? Kunt u aangeven hoeveel kinderen daarbij 
betrokken zijn? Kunt u uw antwoord toelichten. 
 
6. Kunt u aangeven hoeveel Ridderkerkse casussen bekend zijn bij Veilig Thuis in de maanden 
januari, februari, maart en april en of in alle casussen een volledige veiligheidsbeoordeling heeft 
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plaatsgevonden? Indien dit niet t geval is, of en waarom er een vertraging is opgetreden in de 
procedure? En binnen welke termijn deze wel zal zijn afgerond? 
 
7. Kunt u garanderen dat Veilig Thuis (met name ten aanzien van de crisisopvang) de vraag aankan? 
Zo ja, hoe verhoudt zich het antwoord met de reeds bestaande wachtlijsten? 
 
8. Welke stappen heeft u ondernomen en gaat u ondernemen om de bekende slachtoffers van 
huiselijk geweld en kindermishandeling te bereiken en juist nu meer te beschermen? 
 
9a. Scholen hebben een signalerende functie. Op welke wijze is de afgelopen weken contact 
onderhouden met de scholen over kinderen waarover zorgen zijn?  
9b. Hoe groot is de groep kinderen waarover zorgen zijn in Ridderkerk?   
9c.  Blauwe plekken zijn bij digitaal lesgeven makkelijker te verbergen en een-op-een gesprekjes 
moeilijker te realiseren. Is gevraagd of het voor docenten mogelijk is om deze kinderen ook bij 
lesgeven op afstand voldoende te monitoren? 
9d.  Welke extra inspanning wordt voor deze kinderen geleverd en door wie?  
 
10 Welke stappen heeft u gezet of gaat u zetten om te voorkomen dat slachtoffers van huiselijk 
geweld noodgedwongen in een gevaarlijke thuissituatie blijven als gevolg van ontoereikende 
capaciteit bij het wijkteam of de crisisopvang? 
 
11. Wat is het criterium om te bepalen of de geboden hulp afdoende is? 
 
12 Welke stappen zijn recent of worden gezet om de ketensamenwerking verder te versterken? Kunt u 
de samenwerking tussen het wijkteam en Veilig Thuis daarbij extra belichten? 
 
13 Hoeveel tijdelijk huisverboden zijn er dit jaar uitgevaardigd? 
 
14. Is binnen de wijkteams huiselijk geweld en kindermishandeling als prioriteit benoemd. Waarom wel 
of niet? 
 
15.Bent u bereid om, indien nodig, hotelkamers te reserveren waar slachtoffers direct en Coronaveilig 
terechtkunnen indien Veilig Thuis en de crisisopvang overlopen worden? Zo nee, waarom niet? 
 
16. Bent u bereid om actief naar buiten te treden met de boodschap dat slachtoffers (volwassenen én 
kinderen) ook tijdens de Coronacrisis op steun van de gemeente kunnen blijven rekenen en informatie 
over waar zij informatie kunnen krijgen en zich kunnen melden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe gaat 
u dit vormgeven? En op welke termijn? 
 
 
De brief van uw college van 9 april jl. over de actualiteiten corona stelden wij zeer op prijs. 
Omdat wij ons zorgen maken en speciale aandacht vragen voor de kwetsbaren in de huishoudens in 
Ridderkerk vragen wij u om ons op de kortst mogelijke termijn te informeren over de punten die wij in 
onze vragen naar voren hebben gebracht. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Arianne Ripmeester   Karin Kayadoe  
PvdA Ridderkerk    Leefbaar Ridderkerk  
 
 


