
Vragen commissie Burger en Bestuur 
 
D66 
Hulpverlening 

1. Hoe wordt de gevraagde EUR 45.000 gefinancierd? 
2. Waarom is deze extra capaciteit niet meegenomen in eerdere begrotingsrondes? 
3. Pagina 3: “Rijksbijdrage”: Als de raad inderdaad toestemt in uitbreiding van capaciteit en de 

extra uitgave van EUR 45.000 goedkeurt, wat gebeurt er dan als de regiogemeenten met 
Amsterdam overeenkomen dat een deel van de Rijksbijdrage aan Amsterdam overgeheveld 
wordt naar de regiogemeenten? Vloeit dan (een deel van) EUR 45.000 weer terug naar 
waaruit het gefinancierd is? 

4. Pagina 2 raadsvoorstel: “Het aantal meldingen bij Veilig Thuis vanuit Ouder-Amstel bedraagt 
dit jaar zo’n 60 tot75 meldingen.” Zijn dit cijfers over 2018, of is dit de verwachting voor 
2019, gebaseerd op de gegevens van voorgaande jaren? 

5. Hoe hebben zich het aantal meldingen zich de afgelopen jaren ontwikkeld? Graag een 
overzicht van de laatste jaren.  

6. U noemt drie oorzaken van de stijging van het aantal meldingen: de toenemende bekendheid 
van Veilig thuis, de afnemende tolerantie voor huiselijk geweld en de aangescherpte wet 
verplichte meldcode. Wat is de onderbouwing hiervoor? 

 
 
 
VVD 
Hierbij namens de VVD fractie enkele technische vragen terzake voorstel uitbreiding capaciteit 
hulpverlening huiselijk geweld en kindermishandeling: 
 
1. Is het bekend of de toename meldingen en adviesaanvragen terzake huiselijk geweld en 
kindermishandeling in Ouder-Amstel alleen het gevolg is van meer bekendheid van Veilig Thuis of 
ook van een toename van het huiselijk geweld en/of kindermishandeling? 
 
2. Ruim driekwart van de meldingen betreft huishoudens met kinderen. Daarbij is niet aangegeven 
welke vorm van huiselijk geweld het betreft. Wat is het percentage van meldingen dat betrekking 
heeft op kindermishandeling? 
 
3. Is er (periodiek) overleg tussen de hulpverlener van Ouder-Amstel en de scholen in Ouder-Amstel, 
niet alleen terzake individuele situaties maar ook meer in het algemeen (b.v. voorlichting, 
preventie)? 
 
4. Welke aanscherping van de wetgeving rond de Meldcode gaat voor meer meldingen zorgen? 
 
5.  Is de verwachting dat met de uitbreiding van de capaciteit hulpverlening de wachtlijst in Ouder-
Amstel kan worden weggewerkt? Is de uitbreiding naar verwachting  ook voldoende om een 
eventuele toename van meldingen na aanscherping van de Meldcode op te vangen? 
 
6.  Zijn de recente rapportages van Veilig Thuis Amsterdam en Amstelland terzake Ouder-Amstel in 
een vorm dat deze aan de raad ter beschikbaar zijn of kunnen worden gesteld (of alleen algemene 
conclusies indien het deels privacy gevoelige informatie betreft)? 
 
OAA  
Commissie Burger en bestuur 
2b In het raadsvoorstel wordt op pagina 3 een uiteenzetting gedaan van de financiering. Kunt u ons 
berichten, voor welk bedrag er op dit moment te weinig dekking wordt ontvangen/ de gemeente 



meer of minder besteed dan waarvoor dekking wordt ontvangen? 
 
2b In het raadsvoorstel wordt beschreven dat er momenteel een wachtlijst is. Er wordt additionele 
budgettering gevraagd voor uitbreiding van de formatie.  
- Is er hier sprake van een ‘permanente’ achterstand?  
-Heeft de gemeente overwogen tijdelijk de formatie te verhogen en welke overwegingen hebben zij 
hier voor gehad? 
- Er wordt een verzoek gedaan de capaciteit te verdrievoudigen. Heeft de gemeente in de afgelopen 
haar taken kunnen vervullen? Welke risico’s zijn hier ontstaan? 
 
 


