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Beantwoording van de schriftelijke vragen over ouderenmishandeling 

 

 Geachte mevrouw Siccama en heer Jonkman, 

organisatie eenheid:  Domein Samenleving 

behandeld door:  J. Kuik 

telefoonnummer:  0341 411 911 

bijlagen:   

In uw brief van 7 november 2018 heeft u vragen gesteld over ouderenmishandeling. In deze brief 
vindt u de beantwoording van deze vragen. 

 
Harderwijk Anders en de ChristenUnie, die het waardig ouder worden een bijzonder belangrijk 
onderwerp vinden en willen opkomen voor deze kwetsbare groep in onze samenleving, zien graag 
dat het signaleren van ouderenmishandeling en weten hoe daar naar te handelen meer en breed 
gedragen wordt in onze samenleving. Hierom stellen wij u dan ook de volgende vragen:  
 

Vraag 1: 

Is het u bekend dat er weinig kennis over ouderenmishandeling onder professionals en vrijwilligers 
is?  

Antwoord 1: 

Het gesignaleerde probleem is herkenbaar. De focus ligt op relationeel geweld en 
kindermishandeling. Met de steeds grotere groep ouderen in onze samenleving is het goed om 
extra aandacht te geven in de komende jaren aan ouderenmishandeling.    

 

Vraag 2: 

Bent u met ons van mening dat het ontbreken van deze kennis bijdraagt aan de 
handelingsverlegenheid en daarmee ouderenmishandeling niet voldoende wordt tegengegaan?  

Antwoord 2: 

Wij zijn het met u eens dat meer kennis goed als onderdeel van beter handelen goed is.  

 

Vraag 3: 

Bent u bereid om een (meer) initiërende rol te spelen om – in het kader van preventie – een actief 
scholingsbeleid uit te zetten voor zowel voor professionals als vrijwilligers?  

Antwoord 3: 

Harderwijk heeft, i.sm de andere Noord Veluwe gemeenten, al vele jaren extra aandacht gegeven 
aan huiselijk geweld/kindermishandeling. Ouderenmishandeling is hier een onderdeel van 
(geweest), niet specifiek. Deze samenwerking is een goede basis om tot een groot bereik te 
hebben/krijgen. Deze samenwerking maakt ook dat de in te zetten gemeentecapaciteit optimaal 
benut kan worden. Graag zijn wij bereid om ouderenmishandeling hoog op de agenda te 
zetten/krijgen in deze regionale aanpak van huiselijk geweld/kindermishandeling en waar wenselijk 
in Harderwijk een stap extra te zetten. De juiste timing is hierin wel een belangrijk aandachtspunt.  

 



Er zijn vele, belangrijke onderwerpen die aandacht krijgen/nodig hebben en overvoeren van 
informatie schiet haar doel voorbij. 

 
Vraag 4: 

Bent u bereid als gemeente om in relatie tot de centrumgemeente Apeldoorn een trekkersrol in 
deze te vervullen?  
Antwoord 4 
Graag en met veel vertrouwen laten wij de trekkersrol bij de regionale werkgroep huiselijk 
geweld/kindermishandeling. Een werkgroep die bestaat uit ketenorganisaties en gemeenten.   
Zij hebben ondertussen een prachtig netwerk opgebouwd waar heel goed gebruik van gemaakt kan 
worden.  
 
Wij gaan ervanuit dat wij u een helder antwoord hebben gegeven op uw vragen. Mocht u toch nog 
vragen hebbendan kunt u contact opnemen met de heer B. van Putten van het team Samenleving 
op het telefoonnummer 0341 411911, 
 
Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Harderwijk, 

 

  

 

de heer J.P. Wassens     de heer H.J. van Schaik 

secretaris      burgemeester 

 

 


