
                                       
 
 
 
 
 
Aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rijswijk 
 
 
 
Onderwerp : Uitvoering VN-verdrag en gang van zaken bij melding huiselijk geweld 
Datum        : 4 november 2020 
 
 
 
Geacht college, 
 
Inleiding 
De Adviesraad Sociaal Domein heeft op 28 oktober weer vergaderd. 
In deze vergadering stonden wij stil bij onder andere de twee volgende onderwerpen. 
Die geven ons aanleiding tot deze brief aan uw college. 
 
Uitvoering VN-verdrag inzake toegankelijkheid, diversiteit en inclusie 
Als reactie op een eerdere kanttekening van onze kant  schreef u hierover onlangs het 
volgende aan onze adviesraad: 
“Hoewel het misschien lijkt dat op dit onderwerp weinig gebeurt, is dat geenszins het geval. 
Op de achtergrond is een kleine groep ambtenaren actief rondom dit onderwerp vanuit 
verschillende werkvelden (sociaal domein, ruimtelijk domein, maatschappelijk domein). De 
activiteiten zijn nog wel veelal intern en gericht op het vergaren van kennis en kunde. Dat wil 
niet zeggen dat er geen uitvoering wordt gegeven aan het verdrag. Vanuit de verschillende 
beleidsterreinen zijn er al richtlijnen, maar een samenhangende inclusieagenda ontbreekt. 
Deze willen wij in het komende jaar opleveren.” 
 
Wij betreuren deze reactie. 
Het is naar ons oordeel niet uitsluitend een kwestie van een kleine groep ambtenaren die 
hiermee aan de gang zijn. Het VN-verdrag is inmiddels immers in werking getreden en het 
ontgaat ons welke concrete maatregelen dan met de inwerkingtreding van dit verdrag in 
Rijswijk getroffen zijn om de inwoners te laten merken wat er gebeurd is. 
Naast de digitale toegankelijkheid van de gemeentelijke website, die al een feit had moeten 
zijn, moet het immers ook gaan om zaken als bijvoorbeeld toegankelijkheid trottoirs (wat in 
onze gemeente bepaald niet goed geregeld is), speeltoestellen voor gehandicapte kinderen, 
toegang tot gebouwen, verklikkers bij de stoplichten (die niet blijken te werken), etc. 
Wij hebben dan ook de indruk zo niet de overtuiging dat -naast de aandacht van de 
genoemde ambtelijke werkgroep- de implementatie van het VN-verdrag niet de vereiste 
prioriteit heeft (gekregen), die het naar ons oordeel behoeft. 
Ook missen wij in uw aangehaalde reactie uw bestuurlijke verantwoordelijkheid en duiding 
van de stappen die daaruit zouden moeten voortvloeien. 
Wij horen daarom graag nader van u. 
 
Gang van zaken bij melding huiselijk geweld 
De overheid vraagt met grote regelmaat aandacht voor het tegengaan van verschillende 
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vormen van huiselijk geweld. 
Daarbij wordt ook een beroep gedaan op de burgers om melding daarvan te doen wanneer 
men kennis heeft van huiselijk geweld, zodat vervolgens door de betrokken instanties actie 
kan worden ondernomen. 
Zeker in deze corona-tijd vraagt dit onderwerp aandacht, omdat al meerdere keren een 
toename van huiselijk geweld gesignaleerd is. 
Ons bereiken berichten over de uitvoering die ons zorgen geven. 
Inwoners die een melding deden kregen te horen dat men er goed aan deed zelf met het 
bewuste gezin in gesprek te gaan. Dat lijkt ons bepaald niet de bedoeling en kan -wanneer 
het zo gedaan zou worden- averechtse gevolgen hebben. 
Graag horen wij van u welke stappen u zet om de betrokken instanties te wijzen op de juiste 
gang van zaken. 
 
Tot slot 
Nog steeds zijn ook wij ons ervan bewust dat de noodzaak om digitaal vanuit huis te werken 
de nodige beperkingen met zich meebrengt  voor de voortgang van werkzaamheden, nog 
eens versterkt door de uitvoering van allerlei tijdelijke regelingen ter ondersteuning van 
bepaalde groepen inwoners. 
Toch vinden wij de hiervoor genoemde onderwerpen ook van belang en vragen daarom uw 
reactie. 
 
Graag zien wij die dus tegemoet, vanwege het digitale werken ook gemaild naar 
AdviesraadSociaalDomein@rijswijk.nl.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Rien Hazebroek,  
voorzitter Adviesraad Sociaal Domein 
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