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Beantwoording raadsvragen ex artikel 38 van de ChristenUnie inzake opvang 
slachtoffers loverboys en eer gerelateerd geweld 

Geachte heer Visser, 

Op 5 september 2015 heeft u vragen gesteld ex art. 38 RvO inzake opvang 
slachtoffers loverboys en eer gerelateerd geweld. 
Met deze brief geven wij antwoord op uw vragen. Hieronder is uw vraag steeds 
cursief weergegeven waama het antwoord van het college volgt. Voor een compleet 
beeld van de context voegen wij uw brief bij deze antwoordbrief. 

1. Kent u het bericht "Slachtoffer loverboy krijgt niet juiste hulp " ? 

Antwoord: 
Het artikel dat op 11 augustus in Trouw stond is ons bekend. 

2. Deelt u de mening dat het vaak beter is voor slachtoffers van loverboys of 
eer gerelateerd geweld als ze in een andere regio worden opgevangen? 

Antwoord: 
Wanneer meisjes en/of jonge vrouwen slachtoffer zijn van loverboys of eer 
gerelateerd geweld1 is het van belang dat zij los komen van de context die voor hen 
verbonden is met het misbruik of het geweld. Wanneer een slachtoffer op eigen 
kracht dit netwerk de rug toekeert, volstaat behandeling en begeleiding in de 
buurt/regio. Wanneer het iemand niet lukt om afstand te nemen van het circuit van 
loverboys of eer gerelateerd geweld, maar men is wel gemotiveerd om te 
veranderen, dan kan er samen met het netwerk gekozen worden voor een 
aanmelding bij een gespecialiseerde instelling in een andere regio. Waar 
slachtoffers het beste opgevangen kunnen worden is dus afhankelijk van de situatie 
en de eigen kracht en mogelijkheden van het slachtoffer. 

' Overigens kunnen ook mannen slachtoffer zijn van eer gerelateerd geweld. Voor hen is 
mannenopvang beschikbaar in de vier grote steden. 
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3. Bent u het ermee eens dat de opvang van slachtoffers van loverboys en eer 
gerelateerd geweld hoog specialistische hulp is, die niet ambulant of in 
niet-gespecialiseerde voorziening kan worden geboden behoudens situaties 
van overmacht (bij wachtlijsten bij specialistische instellingen)? 

Antwoord: 
De opvang van slachtoffers van loverboys en eer gerelateerd geweld is 
specialistische hulp. Het is belangrijk dat professionals goed inschatten welke hulp 
zal aansluiten bij de vragen en wensen van de cliënt. Daarbij speelt ook de mate van 
motivatie van de cliënt een belangrijke rol. 

4. Wordt daarom in Haarlem in principe altijd doorverwezen naar de 
landelijke specialistische opvangorganisaties waarmee afspraken zijn via 
de raamcontracten met het VNG of zet Haarlem bij de behandeling van 
slachtoffers van loverboys ook of alleen de regionale crisisopvang in? 

Antwoord: 
Er wordt door alle ketenpartners doorverwezen naar de opvangorganisatie die het 
beste past bij het slachtoffer en bij de situatie. Het kan voorkomen dat een meisje of 
jonge vrouw door wachtlijsten bij de gewenste opvang tijdelijk in de reguliere 
crisisopvang in de omgeving terecht komt. 

5. Zijn er in 2015 vanuit Haarlem slachtoffers van loverboys of eer 
gerelateerd geweld ondergebracht bij een zorginstelling en zo ja, om 
hoeveel slachtoffers gaat dit en is dit gebeurd bij een specialistische 
landelijke opvangorganisatie of bij een zorginstelling met een regionaal 
contract? Heeft u ook cijfers over 2012, 2013 en 2014? 

Antwoord: 
Er zijn voor minderjarigen geen cijfers beschikbaar, omdat de aanleiding van de 
verwijzing naar zorg niet bij instellingen geregistreerd wordt. Waarschijnlijk kan er 
wel uitgezocht worden hoeveel cliënten uit de regio gebruik maken van het aanbod 
van Fier Fryslan, maar deze gegevens kunnen dus niet afgezet worden tegen het 
totaal aantal opgevangen slachtoffers. Voor volwassenen is de vraag uitgezet bij de 
regionale opvanginstelling; indien cijfers beschikbaar zijn zullen deze worden 
nagezonden. 
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6. Kunt u aangeven in hoeverre het budget van 3,6% dat is gereserveerd voor 
raamovereenkomsten die zijn gesloten in het kader van het Landelijke 
Transitie Arrangement in het eerste kwartaal van 2015 door de gemeente 
Haarlem ook daadwerkelijk voor dit Landelijke Transitie Arrangement is 
ingezet? Als dit substantieel lager is dan 3,6% kunt u dit dan 
onderbouwen? 

Antwoord: 
Voor meisjes die jonger zijn dan 18 jaar, geldt dat als ze volgens de professionals of 
de rechter gebruik moeten maken van een landelijk werkende instelling zij toegang 
hebben tot deze hulp. Voor deze groep betaalt de gemeente de kosten, ook als het 
meer of minder zou zijn dan 3,6% van het budget. Het is belangrijk dat de cliënt de 
zorg ontvangt die zij nodig heeft. 
In de 3,6% van het budget die gereserveerd is voor het LTA valt niet alleen de 
loverboy problematiek. Ook instellingen die bijvoorbeeld zeer emstige GGZ 
problematiek behandelen vallen onder dit LTA. In het eerste kwartaal is er circa 
€ 63.500,- uitgegeven aan instellingen die onder het LTA vallen. Aan de gemeenten 
is gevraagd 3,6% te reserveren voor het LTA. Dat betekent niet dat elke gemeente 
in Nederland dit volledige bedrag nodig heeft. Tegelijkertijd gaat het binnen het 
LTA om dure zorg. Mocht er halverwege het jaar een aantal cliënten instromen, dan 
is het bedrag wat nu gereserveerd staat zeker nodig. Op dit moment kunnen er dus 
nog geen uitspraken gedaan worden over in hoeverre het totale gereserveerde 
budget uitgeput gaat worden. 

7. Bent u bereid om samen met andere gemeenten plekken in te kopen bij de 
partijen die zijn aangesloten bij het Landelijk Transitie Arrangement zoals 
Fier Fryslan zodat dergelijke instellingen meer zekerheid krijgen over het 
gebruik van hun bedden, daardoor kunnen blijven investeren en zo 
wachtlijsten voor urgente zorg aan bijvoorbeeld slachtoffers van loverboys 
kunnen worden voorkomen? 

Antwoord: 
Op dit moment is de jeugdzorg ingekocht samen met 8 gemeenten én via het 
landelijke raamcontract met Fier. Dit biedt instellingen vooralsnog voldoende 
zekerheid en lijkt voldoende wat betreft de vraag die er is naar gespecialiseerde 
zorg. 



2015/406934 
4 

8. Bent u bereid om te kijken hoe de voorlichting over loverboys beter 
aangepakt kan worden, eventueel herzien kan worden en efficiënter kan 
worden ingericht? 

Antwoord: 
Ons zijn geen signalen bekend dat de voorlichting op dit moment tekort schiet. De 
inzet op scholen over de problematiek en risico's waar jeugdigen mee te maken 
kunnen krijgen (loverboys, maar bijvoorbeeld ook genotmiddelen en schulden) is 
gericht op het versterken van de weerbaarheid van de doelgroep. Dit gebeurt door 
peer-educators, die een theatervoorstelling geven, discussiëren met groepjes in de 
klas en door aan de slag te gaan met een creatieve opdracht. Op deze wijze wordt 
gewerkt aan kennis en weerbaarheid van de doelgroep. Dit heeft een sterker effect 
dan puur voorlichting. 

Hoogachtend, 

Het college van burgemeester en wejheud^rs, 

de secretaris, 05'burjtemeester, 
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Schneiders 


