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Artikel 43-vragen inzake kindermishandeling

Aantal uren besteed aan beantwoording brief: 3

Geachte heer Peters en mevrouw van der Stelt,
Ter beantwoording van de door u gestelde vragen op grond van artikel 43 van het Reglement van
Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad met betrekking tot
kindermishandeling delen wij u, met opneming van de inleiding, het volgende mede.
Op 21 meijl. heeft de LVR-fractie vragen gesteld aan het college omtrent Kindermishandeling,
wat de gemeente doet aan preventie, of zicht is op het aantal gevallen van kindermishandeling,
hoeveel kinderen verhoogd risico lopen en wat de status is van de transitie waarbij de
gemeente verantwoordelijk is voor de hulpverlening (per 1 januari 20151.
De antwoorden van het college waren niet geheel bevredigend. Met name het zicht op het
aantal gevallen van kindermishandeling en het aantal kinderen dat een verhoogd risico loopt
was onvoldoende bekend bij de gemeente.
De LVR-fractie weet dat op l5 julijl. het Nederlands Jeugdinstituut per mail een bericht heeft
gestuurd aan de gemeente met de vraag of ze willen participeren in de Monitor Aanpak
Kindermishandeling. De gemeente heeft niet op die vraag gereageerd.
Enkele zinnen uit de betreffende mail: "ln deze monitor vindt u gegevens over de omvang en
aard van kindermishandeling in uw eigen gemeente(n), over welke instanties kinderen uit uw
gemeente(n) hebben gemeld bü AMK, welke gezinsproblematiek hierbij speelde en wat het
vervolg is geweest op de melding. U kunt deze gegevens vergelijken met de rest van
Nederland.

Daarnaast kunt u de aanpak vergelijken met andere gemeenten van vergelijkbare grootte en de
andere deelnemers aan het onderzoek. Per thema is er extra informatie beschikbaar over de
scores en hoe u in de aanpak verdere stappen kunt zetten indien gewenst. H¡ervoor is wel
nodig dat een korte vragenlijst over de aanpak in de gemeente Roermond wordt ingevuld."
Vraag 1.

ls de gemeente op de hoogte van het bestaan van de Monitor Aanpak

Kindermishandeling?
a. Zo ja, waarom heeft de gemeente niet gereageerd op de oproep om
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deelte nemen aan deze monitor?
Antwoord.

De gemeente is op de hoogte van de Monitor Aanpak Kindermishandeling. Door de
gemeente Roermond is nog niet gereageerd op de oproep. Reden hiervoor is dat er
op dit moment, vanuit de transitie Jeugdzorg, in regionaal verband de invulling van
het Advies en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling wordt opgepakt.
Hierbinnen zal een zorgvuldige afweging gemaakt worden op welke wijze
kindermishandeli ng gereg istreerd moet worden, welke sturingsi nformatie
noodzakelijk is en welke signaleringssystemen hiervoor gebruikt gaan worden. De
Monitor Aanpak Kindermishandeling van het Nederlands Jeugdinstituut behoort tot
één van de mogelijke signaleringssystemen.

Vraag 2.

Bent u het met de LVR eens dat inzicht in het aantal gevallen van
kindermishandeling en vergelijk met andere gemeentes van dezelfde grootte
ervoor kan zorgen dat beter op de problematiek geanticipeerd kan worden?
lnzicht krijgen in het aantal gevallen van kindermishandeling in vergelijking met
andere gemeenten van dezelfde grootte maakt eventuele afwijkingen inzichtelijk. Dit
kan dienen als een signaalfunctie. Anticiperen op problematiek blijft echter werk
van toegeruste professionals in het lokale veld, waaronder de Jeugd- en
gezinswerkers van het CJG, die in staat zijn te anticiperen op wat in specifieke

Antwoord

situaties nodig is.

Vraag 3.

Bent u het met de LVR eens dat deze Monitor kan helpen bij de transitie die
per 1 janua¡i 2015 ingaat, waarbij de gemeente verantwoordelijk is voor de

hulpverlening rondom kindermishandeling?
Deze Monitor kan mogelijk één van de hulpmiddelen zijn bij de vormgeving van het
jeugdhulpstelsel in Roermond. Zoals reeds aangegeven zal er een zorgvuldige
afweging plaatsvinden omtrent het signaleringssysteem dat gebruikt gaat worden bij
de aanpak van kindermishandeling waarbij gekeken wordt welke sturingsinformatie
noodzakelijk is. De Monitor Aanpak Kindermishandeling van het Nederlands
Jeugdinstituut behoort zoals gezegd tot één van de mogelijkheden.

Antwoord

Bent u het met de LVR eens dat het zeer relevant is om te weten welke
kinderen een verhoogd risico lopen?
Wijzijn het met de LVR eens dat het relevant is om te weten welke kinderen een
verhoogd risico lopen op kindermishandeling.

Vraag 4.
Antwoord.

Een kopie van deze brief is aan de overige leden van de raad gezonden.
weth

B

Roermond,
De

J.Th, L

mr. P.A.G. Cammaert

