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Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 40 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad 
gesteld door Ruud Niewold van de Fractie van D66 over knelpunten in de 
vrouwenopvang 

Beantwoording van de vragen: 

Vraag 1. 
Heeft het College kennis genomen van het onderzoek van de Ombudsman inzake knelpunten in de 
vrouwenopvang? 

Antwoord 
Ja. 

Vraag 2. 
Heeft het college voor zover het de regio Utrecht betreft, zicht op de aard en omvang van de problemen die 
de Ombudsman heeft onderzocht; worden knelpunten in onze regio tijdig doorgegeven aan onze 
gemeente, vanzelfsprekend binnen de kaders van de Wet bescherming persoonsgegevens? Hoe wordt op 
gesignaleerde knelpunten in onze regio gereageerd? 

Antwoord 
Centrumgemeente Utrecht is verantwoordelijk voor de vrouwenopvang. In de regiovisie Huiselijk Geweld 
zijn samenwerkingsafspraken vastgelegd tussen regiogemeenten en centrumgemeente Utrecht. Voor de 
uitvoering is een regionale werkgroep Huiselijk Geweld ingesteld, waarbinnen afspraken worden gemaakt. 

Een aantal knelpunten die door de Ombudsman zijn aangekaart spelen ook in de gemeente Utrecht. Het 
gaat om de knelpunten met betrekking tot het aanvragen van uitkering en toeslagen en de mogelijkheid tot 
cliëntondersteuning. Door centrumgemeente Utrecht zijn gesprekken gepland om de deze knelpunten te 
bespreken en daaruit voortkomend acties uit te zetten om de opvang te verbeteren. Bij deze overleggen 
worden o.a. regionale beleidsadviseurs Werk en Inkomen en Moviera (organisatie voor Aanpak Huiselijk 
Geweld) betrokken. 

Een ander knelpunt dat in de regio speelt is dat het veel tijd kost om de verhuizing van een vrouw van de 
ene naar de andere gemeente goed te laten verlopen. In het aankomende G32 overleg in september wordt 
dit knelpunt aangekaart en onderzocht welke stappen nodig zijn om dit beter te laten verlopen. 

Vraag 3. 
Is het College van plan om naar aanleiding van het onderzoek van de Ombudsman om vrouwenopvang in 
de regio te verbeteren waar mogelijk? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet? 

Antwoord 
De centrumgemeente Utrecht onderneemt vanuit haar verantwoordelijkheid actie op de knelpunten die in 
de regio Utrecht aan de orde zijn met de intentie de vrouwenopvang in de regio te verbeteren. Het is niet 
bekend hoeveel vrouwen uit Woerden momenteel gebruik maken van de regionaal georganiseerde 
vrouwenopvang. Wij blijven actief contact zoeken met en laten ons actief informeren door 
centrumgemeente Utrecht om de aanpak van de door de Ombudsman gesignaleerde knelpunten op de 
voet te volgen. Zodoende blijven wij op de hoogte van de stappen die worden gezet om de vrouwenopvang 
te verbeteren. 



Vraag 4. 
Is het College van plan om op Woerdenwijzer.nl duidelijker aan te geven hoe en waar vrouwenopvang 
mogelijk is? Zo nee, waarom niet? 

Antwoord 
Op Woerdenwijzer.nl staat niet aangegeven hoe en waar vrouwenopvang mogelijk is. Vanwege de 
achtergrond van huiselijk geweld is het niet wenselijk om de adressen van vrouwenopvang te publiceren. 
Op WoerdenWijzer staat informatie over Huiselijk Geweld onder het thema Veiligheid. Hier wordt direct 
verwezen (via een link) naar Veilig Thuis en dient als toegang voor de vrouwenopvang. Wij hebben naar 
aanleiding van uw vraag vastgesteld dat deze informatie lastig is te vinden; wij zullen zo spoedig mogelijk 
stappen zetten om deze informatie gemakkelijker toegankelijk te maken voor onze inwoners. 

Bijlage: De ingekomen brief met corsanummer: 17.014035 

De secretaris De burgeme 

drs. M.H.J.wāryKru^bergen MBA 



From: Geldorp, Erwin <geldorp.e>
Sent: vrijdag 7 juli 2017 13:05:11
To: !Raadsleden; !Burgemeester en wethouders
Cc: Stadhuis; !Concernzaken 
Subject: schriftelijke vragen ex art. 40 RvO van D66 inzake knelpunten vrouwenopvang
Attachments: d66 inzake knelpunten vrouwenopvang.pdf 

Aan: het College
Aan: de Raad

Bijgaand treft u aan schriftelijke vragen ex artikel 40 van het RvO van de fractie van D66 inzake knelpunten vrouwenopvang. Conform het Reglement van Orde dient 
het college de vragen binnen een termijn van 30 dagen te beantwoorden, te weten vóór 7 augustus2017. Zie in dit kader ook brief 17.013597 namens het college op de 
DLIS.

Met vriendelijke groet,

Erwin Geldorp | raadsgriffier | Gemeente Woerden 

Postbus 45, 3440 AA Woerden | De Bleek 10, 3447 GR Woerden
T 0348 - 428 510 |M 06 - 20094715 |E geldorp.e@woerden.nl | raadsgriffie@woerden.nl

W gemeenteraad.woerden.nl
aanwezig: ma, di, wo, do



 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
Woerden, 7 juli 2017 
 
Betreft: knelpunten vrouwenopvang 
 
Geacht college, 
 
De Nationale ombudsman kreeg signalen over problemen bij toepassing van wet- en regelgeving 
in de vrouwenopvang. Gevolg: sommige vrouwen zouden onder de armoedegrens leven. En er 
zou sprake zijn van bureaucratische rompslomp op het terrein van inkomen en eigen bijdragen. De 
Nationale Ombudsman doet een dringend beroep op de zorgplicht van VWS en gemeenten om de 
knelpunten aan te pakken en het voor deze kwetsbare groep vrouwen makkelijker te maken. 
 
Hoeveel inwoners uit Woerden gebruik maken van vrouwenopvang is de fractie van D66 niet be-
kend. Voor ons staat wel vast dat elke vrouw uit Woerden die opvang nodig heeft, snel en ade-
quaat toegang moet kunnen krijgen tot hulp. Goede vrouwenopvang is nodig omdat onze inwoners 
daar recht op hebben en omdat snelle en veilige opvang een bijdrage kan leveren aan verminde-
ring van gerelateerde problemen zoals schulden, echtscheiding en huisvesting. Uit de ‘Quick scan 
sociaal domein’ blijkt dat die problemen extra aandacht vragen. 
 
Vanaf 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor het in stand houden van een goed landelijk 
stelsel voor de aanpak van geweld in huiselijke kring. De 35 centrumgemeenten zijn namens hun 
regiogemeenten opdrachtgever voor de vrouwenopvang in hun regio. Utrecht is centrumgemeente 
voor onder meer de gemeente Woerden. 
 
Onze fractie heeft geconstateerd dat op Woerdenwijzer niets staat over vrouwenopvang. Ook is 
niet duidelijk voor de fractie of de regionale Huisvestingsverordening waar vrouwenopvang onder 
valt, voldoende antwoord biedt op de wens om adequate opvang voor vrouwen in Woerden.  
 
Wij hebben daarom de volgende vragen aan het College: 
 
1. Heeft het College kennis genomen van het onderzoek van de Ombudsman inzake knelpunten in 

de vrouwenopvang? 
2. Heeft het college voor zover het de regio Utrecht betreft, zicht op de aard en omvang van de 

problemen die de Ombudsman heeft onderzocht;: worden knelpunten in onze regio tijdig door-
gegeven aan onze gemeente, vanzelfsprekend binnen de kaders van de Wet bescherming per-
soonsgegevens? Hoe wordt op gesignaleerde knelpunten in onze regio gereageerd? 

3. Is het College van plan om naar aanleiding van het onderzoek van de Ombudsman om vrou-
wenopvang in de regio te verbeteren waar mogelijk? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet? 

4. Is het College van plan om op Woerdenwijzer.nl duidelijker aan te geven hoe en waar vrouwen-
opvang mogelijk is? Zo nee, waarom niet? 

 
 
 
 
Namens de fractie van D66 
 
Ruud Niewold, Raadslid 
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https://www.nationaleombudsman.nl/nieuws/2017/vrouwen-vrouwenopvang-verstrikt-financiele-
regelingen 
 

http://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00070-rib-regioconvenant-
uitstroom-maatschappelijke-opvang-en-beschermd-wonen-2017-2020-merged.pdf 
 

http://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Informatiebijeenkomst/2014/11-
december/20:00/Presentatie-startnotitie-Woonvisie/14r-00511-rib-wijziging-huisvestingswet-per-1-
januari-2015-merged.pdf 
 

http://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/16r-00560-rv-quick-scan-sociaal-
domein-vaststellen-aangepast-kader-en-resterende-middelen-investeringsbudget-vrij-geven-ter-
besteding-merged.pdf 
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