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Beste mevrouw Jeddaoui,
Op grond van artikel 42 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere
werkzaamheden van de raad van de gemeente Stichtse Vecht, zijn door u schriftelijke
vragen gesteld over geen hulp bij huisverbod aan slachtoffers.
Voor de overzichtelijkheid worden de door u gestelde vragen herhaald.
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slachtoffers/VIv1

Antwoord 1
Het college is bekend met de oproep van de politievakbonden. De burgemeester heeft
structureel contact met de gezagsdriehoek (burgemeester, politie, openbaar ministerie)
over de capaciteit en inzet van politie. De landelijke oproep van politievakbonden heeft
geen invloed gehad op het opleggen van huisverboden in Stichtse Vecht. Na verschillende
onderhandelingen hebben de politievakbonden, de minister van Justitie en Veiligheid en de
korpschef van politie op 5 mei 2022 laten weten een onderhandelaarsakkoord te hebben
bereikt over een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst voor de politie.

Beantwoording ex art 42 vragen PvdA
over geen hulp bij huisverbod

Vraag 1
Is het college bekend met de oproep van de politievakbonden aan hun achterban om vanaf
2 mei niet mee te werken aan opleggen van tijdelijke huisverboden? Zo ja, wanneer is dit
met college gecommuniceerd?

Vraag 2
Is u bekend hoeveel huisverboden zullen hierdoor niet uitgevoerd kunnen worden in
Stichtse Vecht?
Antwoord 2
De landelijke oproep van politievakbonden heeft geen invloed gehad op het opleggen van
huisverboden in Stichtse Vecht.
Vraag 3
Bij wie kunnen slachtoffers in een acute noodsituatie terecht?
Antwoord 3
Bij acute noodsituaties kunnen slachtoffers 112 bellen.
Vraag 4
Welke maatregelen zijn er genomen om ervoor zorg te dragen dat slachtoffers van huiselijk
geweld alsnog bescherming genieten tegen geweldplegers?
Antwoord 4
Niet van toepassing, zie antwoord 1.
Vraag 5
Is u bekend hoe lang de actie vanuit de politievakbond zal duren? Wat zijn daar de
verwachte effecten van op de hulpverlening aan slachtoffers?
Antwoord 5
Niet van toepassing, zie antwoord 1.
Vraag 6
Wie heeft regie over ondersteuning van partners en kinderen wanneer de optie
'afkoelingsperiode’ niet langer beschikbaar is?
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Antwoord 6
De gemeente is verantwoordelijk voor de veiligheid van haar inwoners. Zij werkt hierin
samen met verschillende partners om deze veiligheid te kunnen waarborgen. In Stichtse
Vecht heeft de landelijke oproep van politievakbonden geen invloed gehad op het
opleggen van huisverboden en was de optie ‘afkoelingsperiode’ beschikbaar .
Met vriendelijke groet,
Overeenkomstig het door burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht genomen
besluit,

Dorien van den Berg
Directeur Domein Samen Leven

Vindt u deze brief niet duidelijk? Laat het ons weten via info@stichtsevecht.nl
If you don’t understand Dutch, please email us at info@stichtsevecht.nl

Pagina 3 van 3

Schriftelijke vraag ex Artikel 42 RvO
Datum en tijdstip van verzenden: za 30-04-2022 18:26
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Geen hulp bij huisverbod aan slachtoffers
Plegers van huiselijk geweld kunnen een
tijdelijk huisverbod opgelegd krijgen namens
de burgermeester. In het Algemeen Dagblad
(zaterdag 30 april, pagina 2) wordt bericht
gedaan over aankondiging van de
politievakbonden om vanaf maandag 2 mei
geen medewerking te gaan verlenen aan
tijdelijke huisverboden. De maatregel tijdelijk
huisverbod biedt de mogelijkheid om in een
noodsituatie te voorzien in een
afkoelingsperiode waarbinnen de nodige
hulpverlening op gang kan worden gebracht
en escalatie kan worden voorkomen.
Is het college bekend met de oproep van de
politievakbonden aan hun achterban om vanaf
2 mei niet mee te werken aan opleggen van
tijdelijke huisverboden? Zo ja, wanneer is dit
met college gecommuniceerd?
Is u bekend hoeveel huisverboden zullen
hierdoor niet uitgevoerd kunnen worden in
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Vraag 3
Vraag 4

Vraag 5

Vraag 6

Bijlagen
Wil je een bijlage toevoegen

Stichtse Vecht?
Bij wie kunnen slachtoffers in een acute
noodsituatie terecht?
Welke maatregelen zijn er genomen om
ervoor zorg te dragen dat slachtoffers van
huiselijk geweld alsnog bescherming genieten
tegen geweldplegers?
Is u bekend hoe lang de actie vanuit de
politievakbond zal duren? Wat zijn daar de
verwachte effecten van op de hulpverlening
aan slachtoffers?
Wie heeft regie over ondersteuning van
partners en kinderen wanneer de optie
'afkoelingsperiode’ niet langer beschikbaar is?
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