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Breda, 4 oktober 2018
Betreft: Vragen ex. art. 9 RVO
Aan het college van B&W van Breda
Onderwerp: Wachtlijsten vrouwenopvang
Geacht College,
Op 2 oktober jongstleden berichte het AD over wachtlijsten voor een opvangplek bij
Moviera, een instelling voor hulp bij huiselijk geweld. Lange wachtlijsten veroorzaakt
door bezuinigingen, zorgen ervoor dat slachtoffers van huiselijk geweld niet gelijk de
zorg kunnen krijgen die nodig is. In plaats daarvan komen ze op een wachtlijst. Daar
overbruggen ze de tijd met andere vormen van zorg, waaronder ambulant. Dus nog
altijd verblijvend in de onveilige situatie, of in een hotel. Daarna vind alsnog opname
plaats in de opvang zodra er plek is. (1)
Deze overbruggingszorg verbloemt de ware aard en omvang van de problematiek
rondom capaciteitsgebrek aan opvangplekken. Ook in Breda is de afgelopen jaren
miljoenen bezuinigd op de vrouwenopvang, terwijl de ernst en omvang van huiselijk
geweld niet afneemt. Gelukkig is in de meeste situaties geen opvangplek nodig maar
wanneer deze wel nodig is dan hoort deze er gewoon te zijn.
1. Is het college bekend met de landelijke en regionale problematiek rondom
open plaatsen en capaciteit binnen de vrouwenopvang?
2. Hoe heeft zich tussen 2015 en heden het aantal bedden bij de
vrouwenopvang in Breda ontwikkeld? Heeft de financiële situatie van Juzt
afgelopen jaren effect gehad op het aantal opvangplekken binnen
Safegroup/Juzt?
3. Hoe vaak is tussen begin 2017 en nu tijdelijk een ander vorm van hulp
aangeboden, aan slachtoffers uit gemeente Breda, omdat er geen plaats was
in de vrouwenopvang?
4. Hoe vaak zijn er tussen begin 2017 en nu, slachtoffers uit gemeente Breda, in
een hotel ondergebracht?
5. Wordt er in Breda een wachtlijst bijgehouden voor opvangplekken? Zo ja, hoe
is het verloop van cliënten op deze wachtlijst tussen 2015 en nu geweest? Zo

nee, is het college bereid deze wel in te voeren om aard en omvang van het
probleem inzichtelijk te maken?
6. Hoe is de samenwerking met omliggende regio’s? En hoeveel uitwisselingen
voor noodopvang, safe house-plaatsingen en mannenopvang vonden er
plaats tussen begin 2017 en nu.
7. Hoe staat het met de nieuwbouwplannen bij Safegroup/Juzt in Breda? Gaat dit
zorgen voor meer opvangcapaciteit, en per wanneer dan? En hoe is de
financiële bijdrage vanuit de gemeente geborgd hiervoor?
8. Op welke wijze wordt de kwaliteit van de vrouwenopvang in Breda
gecontroleerd?

Met vriendelijke groet,

Inge Verdaasdonk
Raadslid SP Breda

1) Zie https://www.ad.nl/arnhem/schelden-en-geen-eten-hoe-een-vrouw-haar-manmishandelt~a0e6009a/

