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Barendrecht, 26 januari 2021
Betreft: Kindermishandeling in Barendrecht ten gevolge van coronamaatregelen
Geacht college,
Op mondelinge vragen namens mijn fractie tijdens de commissievergadering van 11 januari jl. gaf de
portefeuillehouder Jeugdhulp onder andere aan dat er tijdens de eerste lockdown weinig meldingen van
kindermishandeling waren in Barendrecht. En dat het aantal gedurende de tweede lockdown oploopt en
daardoor extra aandacht vraagt.
Het instituut Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Leiden heeft op 13 januari 2021 een tweede
editie gepubliceerd van het rapport ‘Kindermishandeling tijdens de eerste lockdown’. De fractie van Echt
voor Barendrecht heeft naar aanleiding hiervan de navolgende vragen.
1. In het rapport wordt vermeld dat er 6 gevallen van kindermishandeling extra per 1.000 inwoners
waren gedurende de eerste ‘intelligente lockdown’ (een stijging van 8 naar 14 gevallen).
Omgerekend naar het aantal Barendrechtse kinderen in de leeftijd van 0 tot 17 jaar (ca. 10.000)
zijn dat 60 kinderen. Kunt u dit beeld in Barendrecht bevestigen? Hoeveel meldingen zijn er gedaan
bij Veilig Thuis tijdens de eerste lockdown en hoeveel tijdens de tweede lockdown?
2. Komt er in Barendrecht vooral emotionele en/of fysieke mishandeling voor en kunt u dit nader
specificeren naar subtypen?
3. Welke negatieve effecten van kindermishandeling zijn er gemeten onder Barendrechtse kinderen?
Is er gemeten hoe lang deze effecten mogelijk kunnen voortduren?
4. Geen werk hebben, een laag opleidingsniveau en een thuissituatie waar (eerder) mishandeld wordt
blijken risicofactoren te zijn voor kindermishandeling. Kunt u over deze drie risicofactoren
statistieken verstrekken?
5. Het Nederlands Jeugdinstituut houdt een Databank Effectieve Jeugdinterventies bij. Welke van de
226 programma’s worden in Barendrecht gebruikt en welke overweegt u te gebruiken om de
opvoedingscompetenties van ouders en de draagkracht van het gezin te ondersteunen gedurende
de coronamaatregelen?
6. Het basistakenpakket van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid in samenwerking met
gemeentelijke Jeugdgezondheidszorg biedt handvatten voor het verlenen van kortdurende, lichte
opvoedings- en gezinsondersteuning. Hoe vaak is er beroep gedaan op dit basistakenpakket? Hoe
vaak is er beroep gedaan op deze vorm van opvoedings- en gezinsondersteuning?
7. Bent u bekend met de organisatie Fier en overweegt u gebruik te maken van hun diensten?
8. Bent u bekend met de informatiebrochure voor gemeenten ‘Kindermishandeling voorkomen: het
kan!’ van de Augeo Foundation? Kunt u per preventiepunt, tien in totaal, benoemen in hoeverre u
deze vorm geeft in het gemeentelijke beleid tegen kindermishandeling?
We zien uw schriftelijke beantwoording met interesse tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Namens de fractie van Echt voor Barendrecht,
Dick Heijboer.
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