
Vragen art. 32 RvO van de CDA-fractie.     
 

 
Geacht College, 
 
15 juni jongstleden was het de Internationale dag tegen ouderenmishandeling. Op deze dag werd 
wereldwijd aandacht gevraagd voor het geweld tegen ouderen. Ook een dag om extra aandacht en 
bewustzijn te generen voor de strijd tegen ouderenmishandeling. 
Elke dag zijn thuiswonende ouderen (65+) weer het slachtoffer van ouderenmishandeling, zoals 
lichamelijk geweld, financiële uitbuiting of geestelijke mishandeling. 
 
In 2017 en 2018 is er een onderzoek gedaan naar de aard en omvang van ouderenmishandeling in 
drie Nederlandse gemeenten van verschillende omvang, namelijk Rotterdam, Tilburg en Boxtel. Het 
onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en 
Documentatiecentrum en op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 
De overkoepelende conclusie: 1 op de 20 thuiswonende ouderen heeft ooit te maken gehad met 
ouderenmishandeling en 1 op de 50 ouderen wordt jaarlijks slachtoffer van ouderenmishandeling. 
Het onderzoek laat verder zien dat ouderenmishandeling in vele gedaanten en maten van ernst 
voorkomt en diverse gevolgen kan hebben. Financiële benadeling werd het vaakst gerapporteerd in 
de interviewstudie, gevolgd door psychische en fysieke mishandeling.  
Via deze 3 linken is het  onderzoeksrapport, de onderzoeksverantwoording en de samenvatting van 
dit onderzoek te vinden. 
 
Ouderenmishandeling komt overal voor dus ook in Oudewater. 
 
Gemeenten hebben vanuit de Wmo 2015 een wettelijke verantwoordelijkheid als het gaat om de 
aanpak huiselijk geweld waaronder begrepen ouderenmishandeling. 
 
De CDA-fractie heeft daarom de volgende vragen aan het college. 
 

1. Heeft het college zicht op de mate van ouderenmishandeling in Oudewater; 
2. Op welke wijze en met welke visie en/of uitvoeringsdocumenten is aanpak van huiselijk 

geweld in zijn algemeenheid en ouderenmishandeling in het bijzonder vastgelegd in de 
gemeente Oudewater; 

3. Op welke wijze worden de inwoners bekend gemaakt met deze aanpak tegen 
ouderenmishandeling; 

4. Is er in de begroting van Oudewater een structureel bedrag opgenomen om de aanpak van 
ouderenmishandeling  structureel te borgen. Zo ja, hoe groot is dat bedrag. Zo nee, gaarne 
toelichting waarom deze wettelijke taak niet structureel in de begroting is geborgd; 

 
We zien beantwoording van deze vragen met belangstelling tegemoet binnen de daarvoor gestelde 
termijn. 
 
Met vriendelijk groet, 
 
Kees de Bruijn 
Raadslid CDA 
18 juni 2020 
 


