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MOTIE 2022-07-14b

Onderwerp: Meldingen Veilig Thuis

De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 4 juli 2022
gehoord de beraadslagingen,

overwegende dat
1. Uit de CBS informatie over Huiselijk geweld volgt over het jaar 2021 dat:

- de Veilig Thuis meldingen voor (ex)partnergeweld in Noordoostpolder in de 2e helft 2021 vrij 
plots omhoogschiet naar 221 meldingen/100.000 inwoners (gemiddeld in NL 131/100.000 
inwoners);
- ook het aantal meldingen in 2e helft van 2021 van kindermishandeling het dubbele is van het 
landelijk gemiddelde en in periode vanaf 2019 nog nooit zo hoog geweest;

2. in de jaarstukken 2021 wordt hier nu niet over gerapporteerd;
3. het college in een schriftelijk antwoord op vragen tijdens de commissievergadering aangeeft 

(volledig en letterlijk citaat): "In de gemeente Noordoostpolder wordt er momenteel geen 
onderzoek gedaan naar het aantal hoeveelheid zorgmeldingen in 2021 die betrekking hebben 
op huiselijk geweld en- of kindermishandeling. In de regio Flevoland gaat Almere vanaf 
september 2022 onderzoek laten doen naar (mogelijke) oorzaken van de hoeveelheid 
zorgmeldingen. Op basis van de uitkomsten vanuit het onderzoek van Almere en/of het 
effectieve meerwaarde heeft voor de andere regiogemeenten, kan er besloten worden door 
de andere regiogemeenten, dus ook de Noordoostpolder, om alsnog deel te nemen aan het 
onderzoek. ”,

van mening dat
1. deze cijfers zeer opmerkelijk zijn en een nadere analyse vragen naar de oorzaken hierachter;
2. zo nodig (urgente) acties op moeten plaatsvinden,

verzoekt het college
1. de oorzaken/achtergronden van de meldingen over huiselijk geweld over het jaar 2021 uit te 

zoeken en als hieruit blijkt dat acties nodig zijn, deze spoedig te plegen;
2. de resultaten terug te koppelen aan de gemeenteraad

en gaat over tot de orde van de dag.
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