
 

Toelichting: 

Amendement: voorstel tot wijziging van een aanhangig concept-besluit naar de vorm geschikt om 

daarin direct te worden opgenomen. Subamendement: voorstel tot wijziging van een aanhangig 

amendement, naar de vorm geschikt om direct te worden opgenomen in het amendement, waarop 

het betrekking heeft (art. 1 onder d en e Reglement van orde raad(RvO). 

Procedure:  

Elk (sub)amendement en elk voorstel moet om in behandeling genomen te kunnen worden schriftelijk 

bij de voorzitter worden ingediend, tenzij de voorzitter - met het oog op het eenvoudige karakter van 

het voorgestelde -oordeelt, dat met een mondelinge indiening kan worden volstaan. Intrekking, door 

de indiener(s), van het (sub)amendement is mogelijk, totdat de besluitvorming door de raad heeft 

plaatsgevonden. (art. 35 RvO). 

 

Amendement voor de raadsvergadering van 28 oktober 2014 
 

Agendapunt : 10  

 

Onderwerp : Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling 

 

 

Aan de raad, 

 

De raad van de gemeente Schagen in vergadering bijeen,  

 

Overwegende dat: 

- In de visie de nadruk wordt gelegd op mishandeling van kinderen en vrouwen (door hun 

partners) 

 

-  Huiselijk geweld een complex probleem is dat meer omvat dan geweld tegen kinderen en 

vrouwen 

 

- Er nu geen aandacht is voor geweld tegen ouderen, van vrouwen tegen hun partners, en 

van kinderen tegen hun ouders, terwijl ook deze vormen van geweld een groot probleem 

zijn.  

 

- De preventiemiddelen die nu vermeld zijn in de visie (opvoedingsondersteuning en eigen 

kracht) onvoldoende relevant zijn voor deze vormen van geweld.  

 

 

stellen ondergetekenden voor het bij het voorstel behorende ontwerpbesluit als volgt te 

wijzigen: 

 

In het raadsbesluit aan de tweede bullit toe te voegen: waarin aandacht is voor alle vormen 

van geweld, dus ook geweld tegen ouderen, van vrouwen tegen hun partners en van 

kinderen tegen hun ouders.  

  

 

 

Toelichting:  

Hoewel in de nota aangegeven wordt dat het om alle vormen van geweld in de huiselijke 

omgeving gaat, wordt in feite slechts aandacht gegeven aan het geweld door mannen 

naar hun kinderen/partners. 

De nota zoals nu gepresenteerd doet geen recht aan de complexiteit van huiselijk geweld: 

de meervoudige verschijningsvormen, de ernst  en de oorzaken. 
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amendement, naar de vorm geschikt om direct te worden opgenomen in het amendement, waarop 
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Soorten geweld 

- Fysiek/geestelijk geweld tegen kinderen en/of partners, gepleegd door zowel mannen als 

vrouwen  

- Fysiek geweld/geestelijk geweld van kinderen tegen ouders, veelal onder invloed van 

alcohol of drugs 

- Fysiek/geestelijk geweld tegen ouderen. Dit vindt plaats binnen de instelling of in de eigen 

woonomgeving van ouderen door verzorgenden of familieleden. 

 

 

Namens de fractie van de Socialistische Partij, 

Jan-Pjotr Komen 


