
 

  
  

  Koningsplein 1 
  Postbus 271 
  2980 AG Ridderkerk 

 

 

 
Mevrouw Kayadoe en mevrouw Ripmeester 
p/a de griffie 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uw brief van:  Ons kenmerk: 170300 
Uw kenmerk:  Contact: B. Al-Mashta 
Bijlage(n):  Doorkiesnummer 0180-451234 
  E-mailadres: b.almashta@bar-organisatie.nl 
  Datum: 22 mei 2020 
  
Betreft: Beantwoording schriftelijke vragen (artikel 40 RvO) over Bescherming slachtoffers Huiselijk 
geweld in tijden van coronamaatregelen 
  

Geachte mevrouw Kayadoe en Ripmeester, 
 
Op 16 april jl. heeft u schriftelijke vragen gesteld over het beschermen van slachtoffers van huiselijk 
geweld in tijden van corona. Hieronder treft u onze antwoorden aan.  
 
Vraag 1:  
Bent u bekend met de noodkreet van Blijf-van-mijn-Lijfhuizen die een forse toename van huiselijk geweld 
ervaren? 
 
Antwoord: 
In onze regio is in de afgelopen weken geen sprake van een forse toename van het aantal meldingen 
huiselijk geweld. Onze gemeente wijkt niet af van dit beeld. Wel zijn er door Veilig Thuis en 
opvangorganisaties landelijk zorgen geuit over de mogelijk toenemende onveiligheid in kwetsbare 
gezinnen. Er is in de instroom van de crisisopvang in Centrumgemeente Rotterdam geen forse toename 
terug te zien. De instroom was de eerste 2 weken na de afgekondigde maatregelen zelfs extreem laag, 
inmiddels is de instroom weer regulier. 
 
Vraag 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? 
 
Antwoord: 
Met de verhuizing van Fier (crisisopvang) naar de locatie aan de Snelfilterweg 270 is de opdracht om de 
crisisopvang voor slachtoffers van huiselijk geweld uit te breiden voltooid. Centrumgemeente Rotterdam 
beschikt op dit moment over 40 crisisplaatsen voor volwassenen en 50 crisisplaatsen voor kinderen. 



 

 

 
 

Zorgaanbieders 
Crisisopvang 

Oude situatie  Tijdelijke 
situatie  plus 
Kapershoekseweg 24  

Nieuwe situatie 
Snelfilterweg 270 

Stichting Arosa  20 plaatsen 
Volwassenen 
25 plaatsen Kinderen  

20 plaatsen 
Volwassenen 
25 plaatsen Kinderen  

20 plaatsen 
Volwassenen 
25 plaatsen Kinderen  

Fier  12 plaatsen 
Volwassenen 
12 plaatsen Kinderen  

20 plaatsen 
Volwassenen 
25 plaatsen Kinderen  

Totaal 20 plaatsen 
Volwassenen 
25 plaatsen Kinderen 

32 plaatsen 
Volwassenen 37 
plaatsen Kinderen  

40 plaatsen 
Volwassenen 
50 plaatsen Kinderen  

 
Het besluit om uit te breiden had destijds (zomer 2016) te maken met een toenemende vraag naar 
opvang; in het bijzonder de crisisopvang voor slachtoffers van huiselijk geweld heeft vanaf 2015 tot 
wachtlijsten geleid. Wachtlijsten bij huiselijk geweld zijn onaanvaardbaar en kunnen soms ook leiden tot 
levensgevaarlijke situaties. In 2017 werd de druk op de opvang steeds groter. Plaatsing in een hotel is 

bescherming van slachtoffers van huiselijk geweld hebben bovendien hoge prioriteit. Kortom de 
uitbreiding heeft niets met corona te maken en de vraag en het aanbod worden continu gemonitord.  
 
Het aantal crisisplaatsingen is de afgelopen weken niet toegenomen, wel zijn er zorgen over de door- en 
uitstroom in de crisisopvang: door de maatregelen zijn er minder bezichtigingen bij 
woningbouwcoöperaties en wordt er minder onderhoud in mogelijk beschikbare woningen gedaan. 
Zodoende zijn er minder woningen beschikbaar voor uitstroom in de opvang. We voorzien hier 
knelpunten, de accounthouder van de gemeente Rotterdam is inmiddels bezig met mogelijk doorstroom 
voorzieningen. 
 
Vraag 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? 
 
Antwoord: 
Er is periodiek overleg tussen de Wijkteams en Veilig Thuis. Veilig Thuis informeert ons frequent over de 
Ridderkerkse situatie. Er is ook regelmatig contact tussen Veilig Thuis en de accounthouder voor de 
crisisopvang van de Centrumgemeente Rotterdam.  
 
Vraag 4:  
Heeft Veilig Thuis meer huiselijk geweld gesignaleerd sinds 15 maart. 
 
Antwoord: 
Nee. In januari bedroeg het aantal meldingen in Ridderkerk 21, in februari 33 en in maart 20. Het aantal 
crisissen in deze maanden was respectievelijk 2, 3 en 1. Er zijn 6 tijdelijke huisverboden geweest. Ter 
vergelijking: het aantal meldingen in de gehele regio bedroeg in januari 1.258, februari 1.189 en in maart 
1.300. 
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Vraag 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. 
 
Antwoord: 
In januari tot en met maart zijn 36 meldingen gedaan gerelateerd aan kindermishandeling. Dit betekent 
dat bij deze 36 meldingen kinderen zijn geregistreerd als directe betrokkenen. 
 
Vraag 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 plaatsgevonden? 
Indien dit niet het geval is, of en waarom er een vertraging is opgetreden in de procedure? En binnen 
welke termijn deze wel zal zijn afgerond? 
 
Antwoord: 
In het totaal zijn er in de periode januari tot en met maart 39 veiligheidsbeoordelingen door Veilig Thuis 
overgedragen aan het Wijkteam of andere disciplines. Voor de maand maart betreft het 20 meldingen 
waarvan er 12 zijn overgedragen door Veilig Thuis, waarvan 1 melding richting Ambulant en intramuraal 
Huiselijk geweld hulpverlening (ofwel crisisopvang), 2 meldingen naar gecertificeerde instelling en 9 
meldingen naar het Wijkteam. 
 
Vraag 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? 
 
Antwoord: 
Als het gaat om crisisopvang: Veilig Thuis voert de veiligheidsbeoordeling uit en weegt of crisisopvang 
nodig is. Die vraag kan Veilig Thuis aan, de vraag is uiteraard wel of de crisisopvang niet vastloopt, 
doordat door- en uitstroom nu stagneert. De vraag is daarmee of er de komende weken voldoende 
instroommogelijkheden zijn. Dit wordt continu gemonitord. Op dit moment hebben we nog geen 
hotelplaatsingen.  
Sinds 20 april 2020 is de crisisopvang volledig bezet, mede doordat de door- en uitstroom stagneert. 
Stagnatie aan de achterkant betekent vaak ook een stagnatie aan de voorkant. Er zijn nog enkele 
noodbedden beschikbaar. Hier kunnen mensen tijdelijk geplaatst worden in afwachting van een plek in de 
crisisopvang. 
 
Vraag 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? 
 
Antwoord: 
Onze wijkteams hebben nauwe contacten met gezinnen waar zij bij betrokken zijn. Daarbij is specifiek 
aandacht voor de bij ons bekende slachtoffers van huiselijk geweld en kindermishandeling. De 



 

 

 
 
begeleiding is zoveel mogelijk op afstand, daarbij is ook nauw contact met betrokken zorgaanbieders en 
Veilig Thuis. 
 
Verder biedt Veilig Thuis nu ook de mogelijkheid om via Whatsapp huiselijk geweld of kindermishandeling 
te melden omdat bellen in een vol huis niet altijd makkelijk is. Veilig Thuis voert hiervoor zelfstandig een 
mediacampagne. Daarnaast hebben wij deze mogelijkheid in de Blauwkai van 16 april jl. onder de 
aandacht gebracht. 
 
Vraag 9:  
Scholen hebben een signalerende functie. Op welke wijze is de afgelopen weken contact onderhouden 
met de scholen over kinderen waarover zorgen zijn? B) Hoe groot is de groep kinderen waarover zorgen 
zijn in Ridderkerk? C) 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? D Welke extra inspanning wordt voor deze kinderen 
geleverd en door wie? 
 
Antwoord: 
Zowel vanuit de scholen, de wijkteams, het Centrum voor Jeugd en Gezin (hierna: CJG) en de betrokken 
zorgaanbieders is extra aandacht voor kinderen waar zorgen over zijn. De scholen zijn als beroepsgroep 
aangesloten bij de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld. Vanuit het onderwijs is noodopvang 
beschikbaar voor deze kinderen. Vanuit het CJG is voor deze gezinnen laagdrempelig extra coaching 
beschikbaar. 
 
Iedere school heeft een schoolcontactpersoon bij de wijkteams. Daarnaast is er een coördinator voor de 
noodopvang voor onderwijs en kinderopvang. Op deze manier is er meerdere keren per week contact 
met de kinderopvang en het onderwijs.   
 
Hoe groot de groep kinderen waarover zorgen zijn exact is kan niet worden gezegd. We houden hiervoor 
geen aparte registratie van bij. Wel weten we dat op dit moment ongeveer 45 kinderen van kwetsbare 
gezinnen gebruik maken van de noodopvang.  
 
Vraag 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?: 
 
Antwoord: 
Zowel met de wijkteams als de lokaal en regionaal gecontracteerde zorgaanbieders zijn afspraken 
gemaakt over het leveren van zorg ten tijde van de Corona crisis.  
De inzet van het wijkteam wordt mede bepaald op basis van urgentie. Hierover zijn duidelijk afspraken 
gemaakt. Zijn er signalen van kindermishandeling en huiselijk geweld dan wordt dit conform de meldcode 
gemeld bij Veilig Thuis en wordt de noodzakelijke hulp ingezet. Hiervoor is niet alleen het wijkteam 
beschikbaar, maar ook de lokaal en regionaal gecontracteerde zorgaanbieders. Bij crisissituaties in 
gezinnen wordt het crisisinterventieteam van de regio Rijnmond ingezet. Zij zijn 24 uur, 7 dagen in de 
week beschikbaar. 
 
Vraag 11: 
Wat is het criterium om te bepalen of de geboden hulp afdoende is? 
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Antwoord: 
Dit wordt bepaald door de betrokken casusregisseur vanuit het wijkteam op basis van de in het 
ondersteuningsplan opgenomen doelen. Daarbij wordt gekeken of de doelen wel of niet behaald zijn. 
 
Vraag 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?  
 
Antwoord: 
In 2019 zijn nieuwe samenwerkingsafspraken tussen Veilig Thuis en de lokale teams opgesteld. De 
Samenwerkingsafspraken Veilig Thuis en lokale teams Rotterdam Rijnmond zijn op 19 september 2019 
door het algemeen bestuur van de GR Jeugdhulp Rijnmond bestuurlijk vastgesteld. Veilig Thuis heeft een 
vast contactpersoon voor de wijkteams. 
 
Vraag 13:  
Hoeveel tijdelijk huisverboden zijn er dit jaar uitgevaardigd?  
 
Antwoord:  
In de periode januari tot en met maart zijn 6 tijdelijke huisverboden uitgevaardigd. 
 
Vraag 14:  
Is binnen de wijkteams huiselijk geweld en kindermishandeling als prioriteit benoemd. Waarom wel of 
niet?  
 
Antwoord: 
Ja. 
 
Vraag 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?  
 
Antwoord: 
In Rotterdam zijn quarantaine plekken beschikbaar voor mensen die in de maatschappelijke opvang 
verblijven. De zorgaanbieders die crisisopvang bieden, hebben voorzorgsmaatregelen getroffen conform 
de richtlijn van het RIVM. Daarnaast is ook met de zorgaanbieders afgesproken dat ondanks Corona in 
principe het verblijf in de crisisopvang gehandhaafd wordt in verband met de acute onveiligheidssituatie 
waarin deze slachtoffers verkeren. 
 
Vraag 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?  
 
Antwoord: 
Ja, hierbij sluiten we aan op de richtlijnen en campagnes vanuit de overheid. Via de website van 
Ridderkerk is informatie te vinden over de wijkteams en is er een link naar de website van Veilig Thuis. 
Tevens wordt continu informatie verstrekt in de Blauwkai. 
 
Hoogachtend, 
 
Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
 
de secretaris,     de burgemeester, 
  
  
 
 
  
dhr. H.W.J. Klaucke    mw. A. Attema 
 


