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Betreft

Beantwoorden vragen ex artikel 40 Reglement van Orde inzake Offensief tegen
kinderleed

DOSSIER
Afschrift:
- MO/MO S Haksteeg
SK Dordrecht West l e etage

Geachte heer Merkuur,
In uw brief van 19 november 2016, bij ons ingekomen op 21 november 2016,
stelt u namens uw fractie op grond van artikel 40 van het Reglement van Orde
van de gemeenteraad vragen inzake 'Offensief tegen kinderleed'.
Wij beantwoorden uw vagen als volgt.
Vraag 1:

Heeft het college actuele cijfers over het aantal Dordtse OTSbesluiten in de afgelopen jaren en de bijbehorende grondslag per
besluit?

- bestuursvoorlichter
JN van Bochove
SK Dordrecht 414-420
- SBC/Concern, EG Imthorn
SK Dordrecht 704
- woordvoerder burgemeester
CJW ter Linde
SK Dordrecht 810
- raadsgriffier t.b.v.
raads- en burgerraadsleden

Antwoord: Het aantal unieke jeugdigen dat is geregistreerd met een OTS
(onder toezicht stelling), zowel korter als een jaar als een jaar of
langer, bedraagt in 2015: 284 en in 2016: 202. Het aantal jeugdigen
in 2016 is per 28-11-2016, zodoende kunnen hier nog jeugdigen
bijkomen.
De bijbehorende grondslag per besluit, dat wil zeggen of de
kinderrechter in onze regio bij een vonnis ook een expliciete reden
van OTS omschrijft, wordt in onze regio niet gerapporteerd.
Zodoende hebben wij geen zicht op deze gegevens.
Vraag 2:

Herkent het college de problematiek zoals beschreven in het
onderzoek 'Contraceptives, what helps? A qualitive explorative study
on a pilot programme, offering birth control to vulnerable clients'?

Antwoord: Wij herkennen ons in de problematiek zoals beschreven in het
onderzoek.
Vraag 3:

Komen de resultaten van deze succesvolle pilot overeen met de
resultaten van de huidige vormen van ondersteuning in Dordrecht?
Zo nee, kunt u aangeven waar er knelpunten worden ervaren in het
Dordtse systeem ?

Antwoord: Een van de opgaven in de Dordtse sociale ontwikkelagenda is 'Een
Goede Start'. Deze opgave is gericht op 100% van de Dordtse
jeugdigen en ouders (en dus niet uitsluitend op het deel dat hulp
nodig heeft) en kent een vraaggerichte insteek. We hebben in het
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afgelopen jaar veel met ouders, kinderen (via Consulting Kids) en
professionals gesproken over wat van belang is voor een goede start
van Dordtse kinderen. Ook hebben we een peiling uitgevoerd onder
het bewonerspanel. Op basis van de diverse bevindingen hebben we
een aantal rode draden geformuleerd, waarvan er één betrekking
heeft op kwetsbare zwangeren. Gesprekspartners noemen
'veiligheid' namelijk als belangrijkste voorwaarde om een goede
start te kunnen maken. Door uiteenlopende oorzaken worden er nog
steeds Dordtse kinderen geboren waarbij dit niet geborgd is. Hoewel
dit nooit volledig valt uit te sluiten willen we door extra focus op de
doelgroep 'kwetsbare zwangeren' te leggen, dit wel zoveel mogelijk
voorkomen. Dit doen we via de volgende lijnen:
Inzet Voorzorg
We zetten sinds kort Voorzorgcoaches in. Voorzorg is een
programma ter voorkoming van kindermishandeling. Het richt zich
op jonge vrouwen die zwanger zijn van hun eerste kind, met een
lage opleiding, een laag inkomen, en daarbij minstens één andere
risicofactor, zoals huiselijk geweld, weinig sociale steun en een
ongezonde leefstijl.
Zij krijgen ondersteuning tijdens de zwangerschap en bij de
opvoeding, in de vorm van huisbezoeken door gespecialiseerde
jeugdverpleegkundigen. Het doel van het programma is een
optimale ontwikkeling van kinderen en moeders te bevorderen. De
ervaring in de eerste maanden leert, dat de coaches vanuit diverse
vindplaatsen goed gevonden worden. Er is nu al sprake van meer
vraag dan aanbod. We verkennen momenteel of er ook ruimte is
voor een zogenaamde 'Voorzorg light' variant.
•

Participatie Healthy Pregnancy 4 AH
De gemeente Dordrecht participeert in het project HP4AII. Dit is een
project dat het Erasmus MC in opdracht van het ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport in een aantal gemeenten heeft
uitgezet. Het doel is de verloskundige ketenzorg versterken om de
gezondheidsverschillen in relatie tot babysterfte en ongunstige
zwangerschapsuitkomsten te verkleinen.
Aan de hand van de cijfers van de Perinatale Registratie Nederland
en de rapportage van Kinderen in Tel is duidelijk geworden dat de
gemeente Dordrecht ongunstig 'scoort' op
zwangerschapsuitkomsten; dit betekent een gemiddeld hogere
babysterfte en groter aantal baby's dat vlak na de geboorte een
slechte start heeft. We zetten in op twee hoofdlijnen: het
ontwikkelen van zorgpaden (spoorboekjes) voor de leeftijdscategorie
van -9 maanden tot de geboorte en het organiseren van
interconceptiezorg ('de zorg tussen een bevalling en de volgende
zwangerschap).
•

Netwerk kwetsbare zwangeren
In Dordrecht is het Albert Schweitzer Ziekenhuis (ASZ) gestart met
het project 'Zorg voor kwetsbare zwangeren'. Ondertussen is er een

•
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breed samengesteld netwerk. Het netwerk maakt met elkaar
concrete (werk)afspraken zoals:
- expliciete vragen naar psychosociale problematiek en huiselijk
geweld in de anamnese;
- bespreking van alle intakes en gezamenlijk lijnen uitzetten;
- geïndiceerde huisbezoeken (medisch maatschappelijk werk of
psychiatrie) en een warme overdracht in geval van problemen;
- vervroegde inzet van de JGZ, vroeg in de kraamperiode
aangevraagd door verloskundigen/kraamzorg (telefonisch en
overdrachtsformulier);
- daar waar mogelijk wordt opvang in de wijk geregeld, bij acute
problemen of zwangerschapsgerelateerde problemen vindt
verwijzing naar de tweede lijn plaats.
Binnen het netwerk kwetsbare zwangeren wordt gewerkt aan het
opstellen van werkafspraken en zorgtoeleiding in het gehele
netwerk. Het netwerk komt enkele keren keer per jaar bij elkaar, op
dit moment onder technisch voorzitterschap van Veilig Thuis. De
leden van het netwerk nemen zelf alle taken op zich. Binnen het
netwerk vindt afstemming plaats om te voorkomen dat er losse
initiatieven worden gestart die geen samenhang hebben/krijgen met
de al lopende activiteiten.
Jongeren op de rit
Een andere opgave in de Dordtse sociale ontwikkelagenda is
'Jongeren op de rit'. In deze opgave wordt een aanpak gerealiseerd
om jongeren van 16-27 jaar oud die tussen wal en schip vallen
(geen opleiding, werk, uitkering) weer op de rit te krijgen. Hierin is
ook de doelgroep tienermoeders sterk vertegenwoordigd.
Het is vooralsnog niet aan te wijzen of de resultaten van de
bovengenoemde trajecten c.q. vormen van ondersteuning overeen
komen met de resultaten van de pilot. De trajecten zijn immers vrij
recent gestart. Wel bleek dat een traject als Voorzorg gemist werd,
gericht op een specifieke doelgroep en dat ervaren wordt als een
goede aanvulling op het preventieve (jeugd)beleid.
Vraag 4:

Rotterdam en Tilburg hebben geconcludeerd dat non-actieve
ondersteuning niet langer toereikend is en voeren daarom nu een
pro-actief beleid van intensieve ondersteuning en begeleiding
(zonder dwang) bij anticonceptie voor onmachtige personen. Bent u
voornemens het Dordtse beleid naar dit niveau aan te scherpen ?

Antwoord: We volgen de landelijke ontwikkelingen op de voet. Vooralsnog voelt
een Kamermeerderheid niets voor een wet die onbekwame verbiedt
om kinderen te krijgen. Eerder is geprobeerd een commissie in te
stellen die zich over het probleem kan buigen, maar daar is
voorlopig vanaf gezien door de staatssecretaris. We zijn op dit
moment niet voornemens om het Dordtse beleid naar dit niveau aan
te scherpen. Een gesprek over een eventuele aanscherping van het
Dordtse beleid, dient plaats te vinden in de gemeenteraad.
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Vraag 5:

Heeft het college kennis genomen van de oproep van wethouder de
Jonge (Rotterdam) om de landelijke wetgeving rondom
dwangmatige anticonceptie aan te passen? Is het college bereid
deze oproep te steunen?

Antwoord: Wij hebben kennis genomen van de oproep van wethouder de Jonge,
maar wij zijn niet bereid deze oproep te steunen. We volgen de
ontwikkelingen rond dit thema op de voet.
Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
Het college van Burgemeester en
de secretaris
de bu
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