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Aan het college van B& W van Breda
Onderwerp: Vrouwenopvang in Breda

Geacht college,
Afgelopen week maakte de ombudsman zijn bevindingen naar aanleiding van een
onderzoek 1 rondom knelpunten in de vrouwenopvang bekend. Uit dit onderzoekt blijkt
dat de bureaucratie het voor vrouwen haast onmogelijk maakt zich door de papieren heen
te werken op weg naar een veilig en zelfstandig bestaan buiten de opvang.
Uit het onderzoek blijkt zelfs dat schulden toenemen. Ook de verblijfsduur in de opvang
duurt vaak langer dan nodig is, niet vanwege problemen met veiligheid of op
psychosociaal vlak, maar door bureaucratische problemen. Dit alles zorgt ervoor dat
vrouwen langere tijd zijn aangewezen op een plek in de vrouwenopvang, en dat zij
belemmert worden zelfstandig te wonen. Daarnaast is gebleken dat de rechtsbescherming
onder druk staat bij deze toch al kwetsbare doelgroep en dat kinderen lang moeten
wachten op geschikte hulp.
De SP is van mening dat een verblijf in de vrouwenopvang niet langer zou moeten duren
dan noodzakelijk, zeker ook omdat kinderen daardoor niet onnodig lang in een opvang
verblijven . Regels en procedures horen burgers te ondersteunen en niet tegen hen te
werken. In Breda is ook een locatie voor vrouwenopvang die een onderdeel is van Juzt.
Gelet op het onderzoek van de ombudsman en de alarmerende conclusies daaruit, komen
wij tot de volgende vragen:

1. Ontvangen vrouwen die zich aanmelden voor vrouwenopvang te allen tijde een
beschikking vanuit de gemeente, ongeacht of de zorg start of niet? Zo nee, waarom niet?
2. Wordt er actief schuldhulpverlening aangeboden bij bewoners van de vrouwenopvang?
Zo nee, waarom niet en is het college bereid om hierover met Juzt het gesprek aan te
gaan?
3. Hoe lang duurt het gemiddeld voordat kinderen in de Bredase vrouwenopvang
geschikte hulp ontvangen?
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4. Wat is de gemiddelde doorlooptijd- van aanvraag tot uitstroom naar zelfstandigheidop dit moment? Wordt deze vertraagd in het geval van schulden? Welke andere oorzaken
zijn bekend als vertragend voor uitstroom in Breda?
5. Krijgen bewoners van de vrouwenopvang actieve ondersteuning vanuit onafhankelijke
cliëntondersteuners? Zo nee, hoe ontvangen zij dan onafhankelijke ondersteuning?
6. Kunt u toelichten welke andere maatregelen u wilt gaan treffen naar aanleiding van het
rapport van de Ombudsman?
Met vriendelijke groet,

Inge Verdaasdonk
Commissielid SP Breda

