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Geachte mevrouw Sjerps,
Op 7 september ontvingen wij uw schriftelijke vragen over het rapport “Vrouwen in de knel” van de
Nationale Ombudsman. Hieronder geven wij een antwoord op uw vragen.
Vraag 1. Kent u dit rapport?
Wij kennen het rapport van de Nationale Ombudsman.
Vraag 2. Heeft u actie ondernomen naar aanleiding van dit rapport? Zo ja welke?
In een ambtelijk overleg is Moviera (die voor onze regio de vrouwenopvang regelt) gevraagd of de
problemen die de ombudsman schetst, zich ook in onze regio voordoen. Het antwoord hierop was nee. In
datzelfde overleg is Moviera verzocht zo snel mogelijk contact op te nemen met de gemeenten, indien
zich wel problemen voordoen.
De bevindingen en aanbevelingen van het rapport van de ombudsman worden betrokken bij de afspraken
over de inzet van Moviera voor de toekomst. Overigens is centrumgemeente Apeldoorn, volgens
landelijke afspraken, hierin de opdrachtgever.
Vraag 3. In hoeverre spelen de genoemde problemen bij de vrouwenopvang in onze regio?
Het antwoord op deze vraag vindt u hierboven. Om een beeld te krijgen van de omvang van de
(vrouwen)opvang in onze regio geven wij u hieronder enkele cijfers (teldatum 11 juli 2017).
Apeldoorn en Midden IJssel
Crisisopvang
34
Vervolgtrajecten
15
Ambulante trajecten
68

Brummen*
1
1
6
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Vraag 4. Voor zover deze problemen in onze regio spelen, wat doet de gemeente Brummen eraan
om de problemen op te lossen?
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*Onder dit kopje staat het aantal inwoners van Brummen dat gebruik maken van crisisopvang,
vervolgtrajecten of ambulante trajecten.
Moviera richt zich bij de aanpak van huiselijk geweld op iedereen die hiermee te maken krijgt, dus
mannen, vrouwen, kinderen en ook ouderen of slachtoffers van mensenhandel, loverboys of eerwraak.
Het werkveld is dus breder dan alleen vrouwenopvang.
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Blz. 2

De ombudsman noemt een aantal oplossingsrichtingen, waarop de gemeenten in de regio hebben
geanticipeerd met de vaststelling van de transformatie-agenda huiselijk geweld en kindermishandeling
2016-2019. De oplossingsrichtingen die de ombudsman voorstelt zijn:
1. Meer structureel overleg tussen gemeenten en vrouwenopvanglocaties over uitvoering van
regelingen en maatwerkoplossingen.
2. Deskundigheidsbevordering.
3. Inzetten van onafhankelijke cliënt ondersteuning.
4. Eventuele schuldhulpverlening moet zo snel mogelijk in gang worden gezet.
5. Gemeenten moeten standaard een beschikking afgeven voor verblijf in een opvanglocatie
6. Betere samenwerking tussen gemeenten en ketenpartners zodat vrouwen sneller kunnen
uitstromen naar een gemeente in een andere regio.
In de transformatieagenda huiselijk geweld & kindermishandeling werken verschillende partijen samen,
zoals Veilig Thuis, CJG’s, lokale teams, politie, woningcorporaties et cetera. Er zijn onderling korte lijnen
zodat snel en doelgericht gehandeld kan worden. Uitgangspunt is 1 gezin,1 plan,1 regisseur.
Wij gaan er van uit dat wij uw vragen hiermee voldoende beantwoord hebben.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Brummen,

M. Klos
secretaris

A.J. van Hedel
burgemeester
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