
   

Motie huiselijk geweld en kindermishandeling preventiever en zonder wachtlijst aanpakken

Constaterende dat:
 Er gemiddeld 74 geweldsincidenten in een gezin plaatsvinden in het jaar voorafgaand aan een 

melding bij Veilig Thuis (onderzoek Verweij-Jonker);
 Er in 2019, 2020 en 2021 wachtlijsten zijn ontstaan bij VT die steeds het jaar er op worden 

weggewerkt;
 Er afgelopen jaar een wachtlijst was van 76 casussen per maand;
 Dat er, ondanks voortdurende inzet van verschillende partijen, nog onvoldoende verbetering te 

zien is in de aanpak van wachtlijstproblematiek;
 Elke dag dat kinderen langer in een geweldssituatie zitten zonder hulp, de kans groter is om zelf 

pleger of slachtoffer te worden als ze volwassen zijn;
 Het bestuurlijk preventief instrument; wet tijdelijk huisverbod met een derde is gedaald 

afgelopen jaar (45-32);
 Het bestuurlijk preventief instrument; wet tijdelijk huisverbod voorkomt dat kinderen met een 

van de ouders uit het huis moet vluchten na kindermishandeling en/of huiselijk geweld;  

Overwegende dat
 Ieder kind en volwassene het recht heeft veilig op te groeien en veilige relaties aan te gaan;
 De gevolgen van huiselijk geweld en kindermishandeling langdurig en ontwrichtend zijn voor 

kinderen, volwassenen en ouderen;
 Ieder kind recht heeft op bescherming tegen kindermishandeling (Artikel 19 Kinderrechtenverdrag 

VN;
 De onveiligheid waar een kind of volwassene in verkeert voortduurt zolang zij op een wachtlijst 

staan; 
 Gemeente Groningen eerder wil signaleren en meer preventief maatregelen wil inzetten;
 Kinderen en slachtoffers van kindermishandeling en huiselijk geweld zo veel mogelijk in hun eigen 

omgeving hulp zouden moeten krijgen;

Verzoekt het college:
 Te komen met een set maatregelen en/of plan van aanpak om op korte termijn en op de langere 

termijn de wachtlijsten bij Veilig Thuis op te losse. Hierin expliciet mee te nemen hoe het preventief 
instrument Wet tijdelijk huisverbod meer ingezet zou kunnen worden om het geweld te stoppen en 
ter voorkoming van verdere escalatie in een gezin en huishouden; 

 Over de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling met de raad tweemaal per jaar een 
bijeenkomst te houden waarin de voortgang en ontwikkelingen rondom dit thema aan de orde 
komen;

En gaat over tot de orde van de dag.
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