
RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 40 vragen 
17R.00149 

W O E R D E N 

Van: college van burgemeester en wethouders 

14 maart 2017 Datum 

Portefeuillehouder(s) 

Portefeuille(s) : J 

Contactpersoon I 

wethouder Haring 17R.00149 
Jeugdzorg 

F. Pleket 

Tel.nr. 8327 

E-mailadres pleket.f@woerden.nl 

Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 40 van het Reglement van Orde van de 
gemeenteraad gesteld door Wout den Boer 
van de Fractie van Sterk Woerden 
over kindermishandeling 

Beantwoording van de vragen: 

Vraag 1. 

Hoeveel meldingen van kindermishandelingen zijn er jaarlijks in Woerden? 

Antwoord 
Precieze aantallen meldingen kindermishandeling voor Woerden zijn niet bekend. 
Veilig Thuis (dat is het Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling) rapporteert voor de 
hele provincie Utrecht aan het CBS. Uit deze cijfers blijkt dat er in 2016: 
" 2060 meldingen van kindermishandeling 
1 3550 meldingen van huiselijk geweld en 
* 860 meldingen van zowel kindermishandeling als huiselijk geweld 
bij Veilig Thuis Utrecht binnengekomen zijn. Van deze meldingen zijn de meeste door de politie ingediend 
(4990 van totaal) 

(Zie https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2016/44/kindermishandeling-en-huisenik-geweld-le-halfjaar- extrapolatie van 
tabel 2). 

Voor Woerden gaat het in 2016 om deze aantallen {Ą0

Zo van het aantal inwoners van de provincie Utrecht): 
82 meldingen van kindermishandeling 
71 meldingen van huiselijk geweld en 
17 gecombineerde meldingen van kindermishandeling en huiselijk geweld 

Met deze cijfers is geen totaal beeld te geven van het aantal kinderen in Woerden dat te maken heeft met 
kindermishandeling en/ of huiselijk geweld. Huisartsen geven aan dat zij ook gezinnen in situaties van 
mishandeling begeleiden. 

Vraag 2. 

Welke procedure geldt wanneer er kindermishandeling gemeld wordt? 

Antwoord 
Zorgmeldingen worden telefonisch ingediend bij Veilig Thuis. Veilig Thuis doet vervolgens een triage om te 
onderzoeken of: 

Veilig Thuis actie moet ondernemen (in situaties van acute onveiligheid voor 18 min en 18 plus) 
De zaak doorgezet wordt naar het SAVE-team voor Woerden-Oudewater-Montfoort (voor geen 

crisis-, maar wel onveilige jeugdsituaties) 
Woerdenwijzer de zaak op kan pakken 



Vraag 3. 
Zijn de medewerkers voldoende toegerust om kindermishandeling te herkennen? En dan niet alleen de 
mensen die de gesprekken voeren, maar ook bijv. de sportfunctionarissen? 

Antwoord 
Voor alle beroepsgroepen geldt de wettelijke verplichting om te werken met de meidcode huiselijk geweld 
en kindermishandeling. Professionals worden hier door de eigen organisatie in geschoold en getraind. Voor 
vrijwilligers geldt de meidcode niet. Wel hebben zij een belangrijke taak in het herkennen van zorgelijke 
signalen. Zie verder het antwoord bij 4. 

Vraag 4. 
Zijn er eventueel verbeterpunten die de gemeente Woerden voor zichzelf ziet om de aanpak (en het 
melden) van kindermishandeling te verbeteren? 

Antwoord 
Ja. In samenwerking met de GGD is de gemeente Woerden bezig om een regionaal actieplan 
kindermishandeling op te stellen. Dit plan is een uitwerking van de in 2015 vastgestelde "regiovisie 
kindermishandeling en huiselijk geweld". De acties in het plan worden gespreid over de periode 2017-2019 
uitgevoerd. Belangrijke punten zijn: 

Voorlichting over de procedure rond zorgmeldingen (voor professionals én vrijwilligers); 
Een onderzoek naar de mate waarin organisaties geschoold zijn in de meidcode en op welke 

manier zij er naar handelen; 
het blijven bespreken van het onderwerp met professionals uit het onderwijs, met huisartsen, 

jeugdartsen in samenwerking met Woerdenwijzer. Onlangs is er een Woerdense themasessie over 
huiselijk geweld en kindermishandeling geweest tussen VT, huisartsen, GGD en Woerdenwijzer; 

het aanbieden van cursussen rondom signalering via Veilig Thuis; 
het vergroten van het gebruik van de VerwijslndexRisicojongeren (VIR). 

Vraag 5. 
Wordt er ook voorlichting over het herkennen en melden van kindermishandeling op scholen in de 
gemeente Woerden gegeven? 

Antwoord 
Er is twee keer per jaar een overleg tussen Woerdenwijzer, de GGD (JGZ) en de zorgcoördinatoren van de 
scholen in Woerden, waar o.a. de procedure rond zorgmeldingen besproken wordt. 

Voor professionals in het onderwijs geldt de meidcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Het is de 
verantwoordelijkheid van het onderwijs om de medewerkers hier duurzaam in te scholen. Hiervoor biedt 
SVMN cursussen aan. 

Vraag 6. 
Is het college bereid om op de gemeentepagina in de kranten (1-2 x per jaar) aandacht te besteden aan het 
melden van kindermishandeling? 

Antwoord 
Nee, we sluiten aan op de effectieve provinciale en landelijke campagnes over dit onderwerp. 

Bijlagen: 
De ingekomen brief met corsanummer: 17.003035 

De secretaris De burgemeester 

drs. M.H.J. van Kruijsbergen MBA 



Aan het College 

Aan de Raad 

  

Bijgaand treft u aan schriftelijke vragen ex artikel 40 van het RvO van de fractie van STERK Woerden inzake kindermishandeling. Conform RvO dient 

het college de vragen binnen een termijn van 30 dagen te beantwoorden, te weten vóór 15 maart 2017. 

  
Met vriendelijke groet, 
  
Erwin Geldorp | raadsgriffier | Gemeente Woerden  
Postbus 45, 3440 AA Woerden | De Bleek 10, 3447 GR Woerden 
T 0348 - 428 510 |M 06 - 20094715 |E geldorp.e@woerden.nl | raadsgriffie@woerden.nl  
W gemeenteraad.woerden.nl 
aanwezig: ma, di, wo, do 

Aan het College 

Aan de Raad 

  

  

From: Geldorp, Erwin <geldorp.e>
Sent: maandag 13 februari 2017 12:11:35
To: !Raadsleden; !Burgemeester en wethouders
Cc: Stadhuis; !Concernzaken 
Subject: schriftelijke vragen ex artikel 40 RvO STERK Woerden inzake kindermishandeling
Attachments: sterk woerden over kindermishandeling.pdf 



 

 

 

 

 

 

 

Woerden, 13 februari 2017 

 

 

Art 40 vragen over kindermishandeling 

 

 

In de Week van de Kindermishandeling (14-20 november) werden cijfers bekend 

gemaakt van kindermishandeling en seksueel misbruik. Jaarlijks worden in Nederland 

ruim 119.000 kinderen mishandeld. Dat is een gemiddelde van 1 kind per klas. Het gaat 

daarbij zowel om lichamelijke en emotionele mishandeling/verwaarlozing, alsook om 

seksueel misbruik. 

  

  

Sterk Woerden wil weten hoe de gemeente Woerden omgaat met de aanpak van 

Kindermishandeling en stelt daarom de volgende aan het college:  

  

1. Hoeveel meldingen van kindermishandelingen zijn er jaarlijks in Woerden?  

 

2. Welke procedure geldt wanneer er kindermishandeling gemeld wordt?  

 

3. Zijn de medewerkers voldoende toegerust om kindermishandeling te herkennen? En dan 

niet alleen de mensen die de gesprekken voeren, maar ook bijv. de sportfunctionarissen? 

 

4. Zijn er eventueel verbeterpunten die de gemeente Woerden voor zichzelf ziet om de 

aanpak (en het melden) van kindermishandeling te verbeteren?  

 

5. Wordt er ook voorlichting over het herkennen en melden van kindermishandeling op 

scholen in de gemeente Woerden gegeven?  

 

6. Is het college bereid om op de gemeentepagina in de kranten (1-2 x per jaar) aandacht te 
besteden aan het melden van kindermishandeling? 

 

Fractie STERK Woerden 

 
Wout den Boer 
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