
Aan de Raad der gemeente Haarlem

Ingevolge het bepaalde in artikel 38 van het Reglement van Orde voor de
vergadering van de gemeenteraad stellen wij u hierbij in kennis van de op
10 februari 2009 bij ons college ingekomen vragen van de heer J. Vrugt en het door
het college gegeven antwoord.

De burgemeester,
mr. B.B. Schneiders

Haarlem, 8 februari ‘09.

Schriftelijke vragen ex art. 38 RvO

Betreft: Bestrijding genitale verminking

Geacht college,

met afschuw en walging heeft onze fractie kennis genomen van de recente
berichtgeving in de media van een geval van besnijdenis van een 5 jarig Haarlems
meisje, waarvan haar vader wordt verdacht.
Naar de stellige mening van onze fractie betreft genitale verminking, samen met
vrouwen- en kinderhandel, gedwongen prostitutie, loverboys en eergerelateerd
geweld, het meest weerzinwekkende fenomeen in onze samenleving en verdient
preventie en bestrijding hiervan de allerhoogste prioriteit.
Alle grote en kleine zaken waarmee wij ons in de samenleving en als (lokale)
overheid bezig houden, alle verschijnselen waarover wij ons in meerdere of
mindere mate druk maken, steken schril af tegen de onbeschrijflijke wreedheid van
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het welbewust ernstig en levenslang verminken van minderjarige meisjes door
ouders, familieleden of derden.

Met het nodige historisch besef ten aanzien van ernstige misstanden in de relatief
recente geschiedenis van Holland, ten aanzien van vrouwenonderdrukking,
familieverhoudingen, door kerk en religieus fanatisme of anderszins door thans
ondenkbare sociale, economische, politieke of maatschappelijke verbanden lang in
stand gehouden humanitaire misdaden, constateren wij dat onze samenleving met
de komst van individuen afkomstig uit andere culturele, godsdienstige en sociale
verbanden, zich opnieuw geconfronteerd ziet met excessen die volstrekt
onverenigbaar zijn met de verworvenheden die onze samenleving na eeuwenlange
strijd op het vlak van emancipatie, gelijkheid, mensenrechten, rechten van het kind
en andere humanitaire waarden, kent.
Actiepartij twijfelt er geen moment aan dat een verschijnsel als vrouwen- en
meisjesbesnijdenis door alle partijen in de Haarlemse raad en door nagenoeg de
gehele bevolking met afschuw wordt veroordeelt.

Met verbijstering neemt onze fractie kennis van het feit dat ook in Haarlem een
kennelijk - en ongetwijfeld ten onrechte – op basis van religieus fanatisme
(vermeend) gelegitimeerde, dan wel uit extreem patriarchaal (mannelijk dominant)
gedreven en hierop gebaseerde sociaal-culturele achtergrond voortkomende
wreedheid als genitale verminking, bij minderjarige meisjes plaatsvindt.
Het is niet te bevatten hoe nota bene een vader en / of moeder tot een dergelijke
gruweldaad bij het eigen kind kan overgaan, waar in de dagelijkse realiteit
doorgaans alleen (ontoerekeningsvatbare) psychopaten en sadisten toe in staat
blijken en waar wij dit verder slechts kennen uit horrorfilms en thrillerverhalen.

Actiepartij is zich terdege bewust van de zeer beperkte rol die de lokale overheid in
bestrijding van dergelijke misdaden heeft en van de buitengewone complexiteit
waarmee alle denkbare instanties en betrokkenen, geconfronteerd worden.

Juist vanwege die complexiteit, naast de onweerlegbare noodzaak deze misstand
met alle mogelijke middelen te bestrijden en vanwege het actuele debat dat ook in
de Haarlemse raad wordt gevoerd m.b.t. huiselijk geweld en vrouwen- en
kinderopvang, heeft onze fractie de volgende vragen aan het college:

In de startnotitie huiselijk geweld in de VRK 2008-2011, uit sept. ’08, stond de
volgende passage m.b.t. deskundigheid t.a.v. vrouwelijke genitale verminking:

De regio Kennemerland behoort niet tot de zes regio’s in Nederland waar de
risicogroepen zich concentreren. Echter buiten deze regio’s blijkt het gevoel
van urgentie voor wat betreft preventie en signalering van VGV niet bij alle
professionals voldoende aanwezig. Niet alle beroepsgroepen in de zorg zijn
zich bewust van de risico’s van (voorgenomen) VGV. Er is tevens
onvoldoende kennis over het signaleren en voorkomen van VGV.
In onze regio is nog geen aandacht besteed aan deskundigheidbevordering
en de voorlichting op dit terrein. In het implementatieplan zal beschreven
worden of het opstarten van een voorlichtingsprogramma wenselijk en
noodzakelijk is.
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Vraag 1: Nu ondanks het feit dat Kennemerland niet tot de kennelijke risico-regio’s
werd gerekend, het fenomeen zich ook hier wel degelijk blijkt voor te doen: Bent u,
met ons, van mening dat (los van het feit dat elk incident er één teveel is) niet
langer de vraag dient te zijn ‘óf het opstarten van ’n voorlichtingsprogramma
wenselijk en noodzakelijk is’, maar dat deze noodzaak er onomwonden blijkt te zijn
en dat voorlichting en deskundigheidsbevordering met grote voortvarendheid en zo
breed mogelijk, ingezet dient te worden?

Vraag 2: Uit bovenstaande passage blijkt dat uiteraard wel al enig bewustzijn en
kennis, bij enkele beroepsgroepen aanwezig is. Kunt u aangeven waaruit deze
bestaat, bij welke instanties en instellingen en, kortom, wat mogelijk al wel wordt
gedaan aan preventie en signalering in onze regio?

Vraag 3: Het ligt voor de hand dat samenwerking en informatievoorziening wordt
gezocht met / bij deskundigen uit andere regio’s. Wij kunnen ons daarnaast
voorstellen, dat ook de Haarlemse situatie en de achtergrond waarin zich het drama
kon afspelen zoals nu in berichtgeving naar buiten is gekomen, aanleiding geeft om
te analyseren hoe dit zover heeft kunnen komen, welke signalen er mogelijk in de
omgeving van het kind zijn geweest of hadden kunnen zijn, welke personen vanuit
bijv. onderwijs of zorg betroken waren bij het meisje en of hieruit conclusies of
aanbevelingen kunnen worden gedaan t.a.v. preventie.
Bent u bereid kennis over dergelijke achtergronden en denkbare
preventievoorstellen te delen met de raad(scommissie), zodat deze hierover
constructief het debat kan voeren, al dan niet met deskundigen uit de zorg en
betrokken instanties?

Vraag 4: Dezelfde vraag t.a.v. de recent voorgestelde maatregelen vanuit het rijk
(staatssecretaris): Kunt u ons hierover informeren en voorleggen hoe dit evt.
aansluit op de situatie in deze regio, zodat de raad zich hiervan een beeld kan
vormen en evt. concrete implementatie / aanvullingen hierop kan initiëren, i.s.m.
betrokkenen ‘uit het veld’?

Vraag 5: In de commissiebehandeling van genoemde notitie in november vorig
jaar, als ook in de raadsbehandeling, gingen bij enkele fracties stemmen op om in
bepaalde gevallen, n.a.v. incidenten, registraties te voeren t.a.v. etniciteit van daders
of slachtoffers. Met name waar het gaat om eergerelateerd geweld.
In het actuele Haarlemse geval van besnijdenis, blijkt het te gaan om een meisje
waarvan de moeder een Nederlandse en de vader een Marokkaanse nationaliteit
heeft. Algemeen worden mensen met deze nationaliteiten niet beschouwd als
‘risicogroepen’, in tegenstelling tot mensen met een achtergrond afkomstig uit
Ethiopië, Somalië, Soedan, Eritrea en enkele andere Afrikaanse landen.
Bent u met onze fractie van mening dat derhalve een benadering van problematiek
naar etniciteit niet een afdoende effectieve insteek is, maar dat preventie en andere
maatregelen breder zal moeten worden ingezet, dan strikt gericht op tot op heden
bekende risicogroepen?

Vraag 6: Ten aanzien van eergerelateerd geweld lezen wij in de in vraag 1
aangehaalde nota, na een niet mis te verstane opsomming van de grote ernst en
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omvang van dit probleem en het onderkennen van een gebrek aan zowel opvang als
nazorg:
In onze regio is tot op dit moment geen specifieke aandacht voor
eergerelateerd geweld.
Deelt u, in lijn met onze stelling in vraag 1, onze mening dat ook op dit punt fors
meer inspanning nodig is en middelen moeten worden vrijgemaakt, om ook op dit
punt verschijnselen die onze samenleving (op z’n best slechts ‘gevoelsmatig’) op
humanitair en emancipatorisch vlak decennia terug zet in de tijd en als volstrekt
verwerpelijk moeten worden beschouwd, te bestrijden?

Vriendelijke groet,

Sjaak Vrugt,

Actiepartij

Berichtgeving van Nu.nl over genoemd drama:

Vader zit vast voor besnijdenis dochter

Uitgegeven: 7 februari 2009 11:47
Laatst gewijzigd: 7 februari 2009 12:51

HAARLEM - Een 29-jarige Haarlemse vader van Marokkaanse afkomst wordt
ervan beschuldigd zijn 5-jarige dochter te hebben besneden.

De rechtbank in Haarlem heeft deze week het voorarrest van de man

verlengd, zo heeft persofficier Frances Schlingemann in Haarlem

zaterdag bevestigd.

Verdachte

De verdachte, M. El M., werd eind oktober vorig jaar al opgepakt,

maar justitie heeft dat nooit naar buiten gebracht. De Haarlemmer

ontkent dat hij zijn dochter heeft besneden.

De pleegouders van het meisje hebben vorig jaar aangifte gedaan.

Artsen hebben vastgesteld dat de geslachtsdelen van het kind

verminkt zijn.



46/2009

46-5

De vader is zware mishandeling telaste gelegd. Volgens de officier

moeten nog vele getuigen en deskundigen worden gehoord. De

inhoudelijke behandeling van de zaak is vermoedelijk in mei.

Meldingen

Tussen de zomer van 2007 en het voorjaar van 2008 kwamen bij de

meldpunten voor kindermishandeling (AMK's) en de

Kinderbescherming 44 meldingen binnen over meisjes die waren

besneden of het risico liepen besneden te worden.

Staatssecretaris Jet Bussemaker (Volksgezondheid) vreest dat dit

aantal slechts het topje van de ijsberg is.

Bussemaker wil dat in de opleiding van medewerkers van AMK's en

de Kinderbescherming meer aandacht komt voor de verminking van

geslachtsorganen van vrouwen, liet ze de Tweede Kamer vrijdag

weten.

Contract

Eerder zei ze te overwegen naar Frans voorbeeld ouders van meisjes

uit landen waar deze praktijk voorkomt een contract te laten

ondertekenen als de meisjes hun land van herkomst bezoeken. In dat

contract staat dat genitale verminking in Nederland strafbaar is.

Bij gebleken schending van het contract volgt vervolging en mogelijk

een celstraf. Als risicolanden gelden onder meer Eritrea, Sudan en

Ethiopië.
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Aan de heer J. Vrugt
lid van de gemeenteraad
Kerkhofstraat 31 zwart
2011 BK Haarlem

Onderwerp: Uw brief van:
Beantwoording vragen inzake 10 februari 2009
bestrijding genitale verminking

Geachte heer Vrugt,

Op 8 februari 2009 heeft u vragen gesteld ex artikel 38 RvO inzake bestrijding
genitale verminking. Met deze brief geven wij antwoord op uw vragen. Hieronder is
uw vraag steeds cursief weergegeven waarna het antwoord van het college volgt.

Met afschuw heeft het college kennis genomen van de genitale verminking van een
Haarlems meisje. In deze brief zullen wij antwoord geven op uw vragen hieromtrent
en u informeren over de wijze waarop wij willen dat de verminking van vrouwen
willen voorkomen

Vrouwelijke genitale verminking (hierna VGV) is een ernstige verminking van het
lichaam. Het is verboden en strafbaar en het is een vorm van geweld waar het
college zo snel mogelijk een einde aan wil maken. Meisjesbesnijdenis is een vorm
van kindermishandeling

Meisjesbesnijdenis treft meer dan 80 miljoen meisjes en vrouwen in de wereld. Het
komt voor in 20 Afrikaanse landen en bij bevolkingsgroepen in een aantal landen in
het Nabije Oosten en in Azië. In Somalië, Djibouti, Noord-Soedan en Mali worden
bijna alle meisjes besneden en wordt veelal de meest ingrijpende vorm - infibulatie
- toegepast. Besnijdenis vindt meestal plaats bij jonge meisjes, de exacte leeftijd
verschilt per land.

De casus waar u bij de vragen aan refereert, betreft de verminking van een
Haarlems meisje uit Marokkaanse kring. Dit is een atypische zaak:
Meisjesbesnijdenis komt eigenlijk niet voor in de Marokkaanse gemeenschap, zo
blijkt uit gesprekken met vertegenwoordigers uit deze Marokkaanse en ook uit
bijvoorbeeld het artikel in het NRC dat u aanteft in de bijlage. Hier is sprake van
een ernstige vorm van mishandeling, maar niet van een ‘cultureel onderbouwd’
structureel verschijnsel.

1. Nu ondanks het feit dat Kennemerland niet tot de kennelijke risicoregio’s werd
gerekend, het fenomeen zich ook hier wel degelijk voor blijkt te doen: Bent u,
met ons, van mening dat (los van het feit dat elk incident er één te veel is) niet
langer de vraag dient te zijn ‘óf het opstarten van ’n voorlichtingsprogramma
wenselijk en noodzakelijk is’, maar dat deze noodzaak er onomwonden blijkt te
zijn en dat voorlichting en deskundigheidsbevordering met grote
voortvarendheid en zo breed mogelijk, ingezet dient te worden?
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Antwoord
Wij zijn met u eens dat elk incident er één te veel is, maar beleidsmatig is het niet
gewenst om je te richten op één incident. In de door u aangehaalde casus gaat het
om kindermishandeling maar niet specifiek om meisjesbesnijdenis.

Het is belangrijk om in eerste instantie oog te hebben voor de aard van de
problematiek, de omvang (eventueel met behulp van indeling in risicogroepen) en
vervolgens de gewenste en noodzakelijke aanpak van de problematiek. Kijkend
naar de top 10 van risicolanden waar meisjesbesnijdenis voorkomt, is het aantal
inwoners uit deze landen in onder andere Haarlem en Haarlemmermeer beperkt.

De aanpak van meisjesbesnijdenis in Haarlem en de regio Kennemerland maakt
reeds onderdeel uit van de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld. Het
uitgangspunt in deze aanpak is om huiselijk geweld inclusief VGV en
eergerelateerd geweld zo veel mogelijk te voorkomen. Voorkomen is immers beter
dan genezen. Als huiselijk geweld zich toch voordoet, willen we zo snel mogelijk
ingrijpen om het geweld te stoppen en betrokkenen helpen (hulpverlening).
Preventie door middel van voorlichting en vroegsignalering door middel van
deskundigheidsbevordering van beroepsgroepen zijn hierbij belangrijke
instrumenten. VGV is hierbij onderdeel van de brede voorlichting en
deskundigheidsbevordering huiselijk geweld. In het implementatieplan huiselijk
geweld dat volgt op de startnotitie huiselijk geweld in de Veiligheidsregio
Kennemerland 2008-2011 uit september 2008, worden deze instrumenten in de
aanpak van huiselijk geweld verder uitgewerkt.

2. Uit een passage over vrouwelijke genitale verminking uit de startnotitie huiselijk
geweld blijkt dat uiteraard wel al enig bewustzijn en kennis, bij enkele
beroepsgroepen aanwezig is. Kunt u aangeven waaruit deze bestaat, bij welke
instanties en instellingen en, kortom wat mogelijk al wel wordt gedaan aan
preventie en signalering in onze regio?

Antwoord
Vanuit de aanpak huiselijk geweld in Haarlem en omgeving is veel aandacht voor
preventie en vroegsignalering. De preventie en vroegsignalering is gericht op
huiselijk geweld breed, waarbij specifieke aandacht is voor onder andere
kindermishandeling, huiselijk geweld in allochtone kring, eergerelateerd geweld.
Veel betrokken beroepsgroepen hebben trainingen gevolgd bijvoorbeeld ten aanzien
van het bespreekbaar maken van lastige problematiek of het signaleren hiervan.
Bovendien heeft het onderwerp van VGV al enige tijd landelijk de aandacht, op
ministerieel niveau maar ook binnen koepelorganisaties zoals GGD Nederland,
Pharos, migrantenorganisaties, beroepsgroepen in de zorg etc. De professionals
werkend in deze organisaties wisselen kennis en ervaring met elkaar uit en zorgen
voor deskundigheidsbevordering. Deskundigheidsbevordering ten aanzien van de
preventie van huiselijk geweld is echter nooit klaar. Het gaat om het alert houden
van medewerkers en hiervoor blijft regelmatige deskundigheidsbevordering
noodzakelijk.

3. Het ligt voor de hand dat samenwerking en informatievoorziening wordt gezocht
met/bij deskundigen uit andere regio’s. Wij kunnen ons daarnaast voorstellen,
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dat ook de Haarlemse situatie en de achtergrond waarin zich het drama kon
afspelen zoals dit nu in de berichtgeving naar buiten is gekomen, aanleiding
geeft om te analyseren hoe dit zover heeft kunnen komen, welke signalen er
mogelijk in de omgeving van het kind zijn geweest of hadden kunnen zijn, welke
personen vanuit bijv. onderwijs of zorg betrokken waren bij het meisje en of
hieruit conclusies of aanbevelingen kunnen worden gedaan ten aanzien van
preventie. Bent u bereid kennis over dergelijke achtergronden en denkbare
preventievoorstellen te delen met de raad(scommissie), zodat deze hierover
constructief het debat kan voeren, al dan niet met deskundigen uit de zorg en
betrokken instanties?

Antwoord
De casus waar u aan refereert, is dan wel atypisch wat betreft meisjesbesnijdenis,
maar elk geval van geweld en mishandeling binnen familiekring is er één te veel.

Kijkend naar de wijze waarop huiselijk geweld/kindermishandeling wordt
gesignaleerd en aangepakt hebben wij als bestuurders over het algemeen niet het
idee dat verantwoordelijke instanties zoals jeugdgezondheidszorg tekortschieten;
integendeel: zij doen hun werk meestal goed. Als verantwoordelijk wethouder biedt
mevrouw van der Molen aan om een selectie van medewerkers ‘uit het veld’ uit te
nodigen zodat zij aan de raadsleden kunnen toelichten hoe er eigenlijk gewerkt
wordt ten aanzien van vroegsignalering, interveniëren, toeleiden naar hulpverlening
etc.

4. Dezelfde vraag t.a.v de recent voorgestelde maatregelen vanuit het Rijk
(staatssecretaris): Kunt u ons hierover informeren en voorleggen hoe dit
eventueel aansluit op de situatie in deze regio, zodat de raad zich hiervan een
beeld kan vormen en evt. concrete implementatie/aanvullingen hierop kan
initiëren i.s.m. betrokkenen ‘uit het veld’?

Antwoord
De plannen van de staatssecretaris zijn vooral om de aanpak van VGV zoals
ontwikkeld in de 6 pilotregio’s door te ontwikkelen en te implementeren in andere
regio’s. De aanpak van VGV is in Haarlem en omliggende regio onderdeel van de
brede aanpak huiselijk geweld. Op basis van de plannen van de staatssecretaris en
de mogelijkheden rondom de implementatie van de pilots, onderzoeken wij of er
aanpassingen of aanscherpingen in de aanpak huiselijk geweld nodig zijn om VGV
te voorkomen.
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5. Bent u met onze fractie van mening dat een benadering van problematiek naar
etniciteit niet een afdoende effctieve insteek is, maar dat preventie en andere
maatregelen breder zal moeten worden ingezet, dan strikt gericht op tot op
heden bekende risicogroepen?

Antwoord
Nee, dat zijn wij niet met u eens. De aanpak van huiselijk geweld gaat niet uit van
doelgroepen, maar maakt gebruik van een indeling in drie sporen: slachtoffers,
plegers en kinderen. Binnen de brede aanpak van huiselijk geweld is aandacht voor
specifieke, meer complexe problematiek als ouderenmishandeling, eergerelateerd
geweld en VGV. Om de aard van deze specifieke problematiek en de omvang in te
kunnen schatten en te kunnen bepalen welke (aanpassing van de) aanpak het meest
effectief is en hier beleid op te ontwikkelen, is het noodzakelijk om in risicogroepen
te denken.

6. Deelt u, in lijn met onze stelling in vraag 1, onze mening dat ook op het punt van
eergerelateerd geweld fors meer inspanning nodig is en middelen moeten
worden vrijgemaakt, om ook op dit punt verschijnselen die onze samenleving (op
zijn best slechts ‘gevoelsmatig’) op humanitair en emancipatorisch vlak
decennia terug zet in de tijd en als volstrekt verwerpelijk moeten worden
beschouwd, te bestrijden?

Antwoord
Eergerelateerd geweld is net zoals VGV een bijzondere vorm van huiselijk geweld
en volkomen onacceptabel. Wij zijn met u eens dat wij ook deze vorm van geweld
moeten bestrijden.

Hoogachtend,

het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris, de burgemeester,
drs. W.J. Sleddering mr. B.B. Schneiders




