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CRISIS VROUWENOPVANG?
Geacht college, graag hebben wij antwoord op de volgende vragen;
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

Kunt u bevestigen dat Juzt de hulpverlening en opvang regelt voor vrouwen en kinderen uit Dordrecht en de regio?
Sinds wanneer bent u op de hoogte van de problemen van Juzt en wanneer bent u op de hoogte gesteld van de huidige in de
landelijke media geschetste situatie?
Welke spoedmaatregelen heeft u genomen of gaat u nog nemen?
Om hoeveel opvangplekken gaat het in totaal die beheert worden door Juzt in onze stad en regio?
Hoeveel vrouwen en kinderen zitten er momenteel in de opvang? Wat gaat er met deze vrouwen en kinderen gebeuren die nu
in de opvang verblijven?
Wat heeft deze situatie voor invloed op nieuwe plaatsingen vandaag of in de nabije toekomst?
Welke problemen gaat dit opleveren met betrekking tot plaatsing van deze groep, temeer omdat we weten dat
opvangplekken die beveiligd zijn schaars zijn en gewone opvangplekken vaak ongewenst en niet geschikt zijn?
Wordt er al onderhandeld met een andere partij die de opvang eventueel over kan nemen en die aan de gewenste eisen van
certificering voldoet?
We lezen dat ook de vrouwenopvang in Breda onder Juzt valt. Is het aannemelijk dat er dus voor langere tijd geen
plaatsingsmogelijkheden zijn voor vrouwen en kinderen uit ZHZ en West-Brabant. Welke consequenties gaat dit hebben voor
de totale opvang van vrouwen en kinderen die in acute huiselijk geweldsituaties zitten in het beschreven gebied?
Plaatsers van deze groep zijn over het algemeen Veilig Thuis en de politie. Welke consequenties heeft deze ontmanteling voor
de plaatsende partij? Worden zij hier goed in meegenomen en krijgen zij voldoende alternatieven aangeboden?
Welke maatregelen treft u op dit moment om de geschetste huidige problemen aan te pakken en te voorkomen dat er een
acuut opvangprobleem ontstaat?
Een beschermde veilige opvangplek kan voor vrouwen en kinderen levensreddend zijn. Het niet hebben van zo n plek kan
voor acute risicovolle situaties zorgen. Wat gaat u doen om deze acute en onveilige situaties te voorkomen?
Kunt u een inschatting geven of er budgettaire consequenties aan deze situatie verbonden moeten worden?
U bent bezig met een integrale visie opvang. Heeft deze situatie gevolgen voor de huidige visie? ( VB Is het verstandig opvang
en crisisopvang bij één aanbieder te organiseren. De huidige situatie had wellicht deels voorkomen kunnen worden als er
meer aanbieders waren geweest.)

Graag zien wij met enige spoed beantwoording tegemoet, temeer omdat het hier gaat om een kwetsbare groep vrouwen en kinderen.
Hoogachtend,
Loudy Nijhof, namens Beter Voor Dordt

