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Schriftelijke vragen over zorgwekkende stijging ouderenmishandeling  

 

De PvdA maakt zich grote zorgen over het aantal stijgende meldingen van ouderenmishandeling. De 

cijfers die wij hebben ontvangen van het SHG (Steunpunt Huiselijk Geweld) zijn de volgende: 

 

Meldingen oudermishandeling Stad Utrecht 

2010:  13 

2011:  27 

2012:  43  

2013:  91 

2014:  115 

 

Naast het feit dat de meldingen stijgen, maken wij ons ook zorgen over de opvang van deze ouderen. 

De PvdA heeft begrepen van het ACO (Adviescommissie Ouderen) en Veilig Thuis dat er in Utrecht 

geen speciale plekken zijn voor de opvang van mishandelde ouderen. Als zij een opvangplek nodig 

hebben, ten gevolge van de mishandeling, worden zij doorgestuurd naar de daklozenopvang of het 

blijf van mijn lijf huis. De PvdA vindt dit geen geschikte plekken voor (kwetsbare) ouderen. Veel 

ouderen hebben zowel fysieke als mentale problemen, bijvoorbeeld dementie.  

 

Ouderen die mishandeld worden kunnen zich melden bij een buurtteam. Al eerder heeft de PvdA haar 

zorgen geuit over het ontbreken van expertise op het gebied van ouderenmishandeling op dit moment 

bij de buurteams.  

 

De PvdA heeft de volgende vragen: 

1. Herkent het college de bovenstaande cijfers en het probleem? Zo niet, kunt u ons de exacte cijfers 

geven? 

 

2. Kan het college aangeven wat de oorzaken zijn van deze stijging in ouderenmishandeling? 

 

3. Bent u het met de PvdA eens dat de daklozenopvang of blijf van mij lijf huis geen geschikte 

opvang is voor deze ouderen? Zo nee, waarom niet?  

 

4. Op 8 september 2014 bracht de Adviescommissie voor het Ouderenbeleid advies uit met een 

aantal concrete adviezen. Een van deze adviezen is: “Maak samen met zorginstellingen een 

dwingende afspraak dat in een acute situatie een plek beschikbaar komt voor tijdelijke opvang van 

oudere slachtoffers van mishandeling en over de financiering, waar mogelijk, met de 

zorgverzekeraar”. Is het college bereid om met deze partijen te gaan praten over het realiseren van 

plekken voor deze ouderen? Zo nee, waarom niet?  

 

5. Kan het college aangeven of er wordt gewerkt aan het verbeteren van de expertise van buurtteams 

op het gebied van ouderenmishandeling? Zo nee, waarom niet? 


