Aan het College van Burgemeester en Wethouders
Schriftelijke vragen cf. art. 30 van het Reglement van Orde
Betreft: Vrouwen in vrouwenopvang
Rotterdam, 6 juli 2017
Geacht college,
De Nationale Ombudsman onderzocht het afgelopen jaar de positie van vrouwen die vanwege
huiselijk geweld hun toevlucht zoeken in de vrouwenopvang1. Hij concludeert in het onderzoek dat
de positie van vrouwen in vrouwenopvang beter beschermd moet worden. Ook concludeert het
onderzoek dat de schulden van deze vrouwen toenemen, maar voor schuldhulpverlening komen de
vrouwen vaak niet in aanmerking. In Rotterdam is er ook een vrouwenopvang, namelijk stichting
Arosa. De Ombudsman adviseert gemeenteraden een actieve rol te pakken door zich te laten
informeren door het college van B&W hoe het er in hun gemeente voor staat en welke stappen
worden gezet naar aanleiding van dit rapport. Wij hebben een aantal vragen naar aanleiding van dit
rapport.
1. Komt het in Rotterdam voor dat vrouwen vaak geen beschikking van de gemeente krijgen en niet
weten dat ze een eigen bijdrage moeten betalen? Zo ja, hoe vaak komt het voor en wat gaat het
college doen om dit dan aan te pakken?
2. Is het in Rotterdam ook zo dat de schulden van deze vrouwen toenemen als ze in de
vrouwenopvang zitten? Zo ja, wat gaat er gebeuren om deze schrijnende situatie te verhelpen?
Het rapport concludeert ook het volgende: ‘’De veiligheidssituatie van vrouwen die in de
vrouwenopvang verblijven, vraagt dat zij soms op wisselende plaatsen in het land worden
ondergebracht. Het landelijke stelsel vrouwenopvang voorziet in die mogelijkheid. Indien gemeenten
alle regelgeving op het gebied van toegang tot opvang, uitstroom uit de opvang en
inkomensregelingen verschillend uitvoeren, hindert dat de werking van het stelsel.’’
3. Wordt erin Rotterdam rekening gehouden met het landelijk stelsel? Zo nee, moet men daar dan
niet bewust van worden gemaakt?
Met vriendelijke groet,

Fatima Talbi
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http://www.opvang.nl/files/Rapport_2017075_Vrouwen_in_de_knel.pdf

