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Uitslag stemming

MOTIE
Doe huiselijk geweld, geweld aan – (Expliciete) aandacht voor huiselijk geweld, 
kindermishandeling en femicide in het integraal veiligheidsplan

De gemeenteraad van de gemeente Papendrecht, in openbare vergadering bijeen op 2 februari 2023, ter
bespreking en besluitvormende behandeling van het voorstel behorende bij agendapunt 11, Integraal 
Veiligheidsplan (IVP) gemeente Papendrecht 2023 – 2026,

Overwegende dat:

 de schade die huiselijk geweld en als onderdeel daarvan kindermishandeling veroorzaakt groot 
is;

 huiselijk geweld in extreme geval kan leiden tot grote drama’s als femicide en kindermoord;
 in het coalitieakkoord 2022 – 2026 staat geschreven: "Onze speciale aandacht gaat uit naar 

tegengaan van kindermishandeling die in Papendrecht extra aandacht behoeft.";
 De portefeuillehouder in de commissie ABZ van 16 januari 2023 heeft aangegeven: "Het van 

harte met u (de raad) eens te zijn dat we hier iets aan moeten doen" en "Ik vind de cijfers (over 
kindermishandeling) hier veel te hoog."

Constaterende dat:

 in het IVP alleen in hoofdstuk ‘Uitgangssituatie’ enkele statistieken over kindermishandeling in 
Papendrecht zijn opgenomen en deze niet in het visiegedeelte staan;

 huiselijk geweld en als onderdeel daarvan, kindermishandeling, als onderdeel van de integrale 
wijkaanpak meegenomen zou moeten worden;

 dat in het IVP te lezen valt dat het aantal meldingen bij Veilig Thuis over kindermishandeling in 
Papendrecht hoog is en nog steeds toeneemt (van 237 in 2019 naar 284 in 2021);

 van alle meldingen in 2021, 78% (2019: 60%) door de politie gedaan is en eerdere signalering 
door andere instanties mogelijk lijkt.

Van mening zijnde dat:

 de cijfers over hoge en toenemende kindermishandeling in Papendrecht expliciete aandacht 
moeten krijgen in het IVP;

 er uitgebreid onderzoek moet komen naar deze cijfers om zo de oorzaken inzichtelijk te maken;
 er een plan van aanpak met ambitieuze doelen moet komen om kindermishandeling in 

Papendrecht te bestrijden en voorkomen.



Verzoekt het college / spreekt uit dat:

 om in het uitvoeringsplan te komen met een aanpak om huiselijk geweld en kindermishandeling 
binnen de gemeente Papendrecht te verminderen (inclusief concrete doelen) en daarbij ook 
aandacht te hebben voor het gevaar van femicide; 

 om de gemeenteraad hierover te informeren.

En gaat over tot de orde van de dag.
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