
Bespreekpunten GroenLinks bij brief Acties tegen kindermishandeling 

 

Voor de commissievergadering van woensdag 2 december agendeert de fractie van 

GroenLinks de collegebrief van 17 september getiteld: Actieplan Kindermishandeling. Het is 

belangrijk dat kinderen en jongeren zichzelf kunnen zijn en zich veilig voelen in onze stad. 

Die veiligheid kunnen we het best waarborgen door op tijd problemen te signaleren en in te 

grijpen. Preventie en voorlichting zijn daarom essentieel. We zijn blij dat het college een 

prioriteit maakt van de aanpak van kindermishandeling. Want het is volgens onze fractie goed 

om je voortdurend af te vragen wat je nog meer zou kunnen doen om kindermishandeling 

tegen te gaan. 

 

Het college geeft aan dat in 2014, voor zover wij weten,  in onze stad 194 kinderen (tot en 

met 17 jaar), mishandeld werden. Volgens onderzoek zou dit slechts een derde zijn van de 

werkelijke omvang. De WIJ-teams zijn een belangrijk schakel in preventie: Zij moeten de 

oren en ogen van de wijk worden, om zo vroegtijdig in te kunnen grijpen, ook bij 

kindermishandeling of huiselijk geweld. De Kinderombudsman maakt zich zorgen over de 

gemeentelijke wijkteams die volgens hem deskundigheid missen om kindermishandeling te 

herkennen. 

 

1. In de gemeente Heerenveen heeft een kinderraad het gemeentebestuur geadviseerd 

hoe om te gaan met beleid rond kindermishandeling. Al eerder is mede namens 

GroenLinks een motie ingediend om jongeren een stem te geven in jeugdbeleid. Zijn 

andere fracties het met GroenLinks eens dat ook op dit thema het interessant zou zijn 

te horen wat kinderen en jongeren denken nodig te hebben? 

 

Het afgelopen jaar stonden de Vaailig Thoes: regiovisie huiselijk geweld en 

kindermishandeling en het rapport van het Samenwerkend Toezicht Jeugd (STJ) op de 

conform lijst. Omdat iedereen het er wel mee eens is dat je nooit genoeg kan doen om 

kindermishandeling en huiselijk geweld te voorkomen, vindt GroenLinks dat het onderwerp 

onder de aandacht moet blijven en niet het ondergeschoven kind mag worden.  

GroenLinks hecht er daarom aan dat de raad jaarlijks wordt geïnformeerd middels een 

speciale brief.  Dit onderwerp zou volgens onze fractie een prioriteit moeten zijn binnen het 

beleid van VSD. 

 



2. Kunnen andere fracties zich daar ook in vinden? Aan welke informatie hebben 

andere fracties behoefte? 

3. GroenLinks is benieuwd waar, wat andere fracties betreft, de focus op zou moeten 

liggen. 

	  


