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VERZONDEN 2 3 APR. 2018
Geachte heer Renet,
U stelde op 30 maart 2018 namens de SPA-fractie raadsvragen inzake 'Stalking door
recidivist’ naar aanleiding van een uitzending van SBS6 op 29 maart 2018, waarin is te
zien hoe een inwoonster van onze gemeente wordt gestalkt door een recidivist.
Hieronder volgt het antwoord op de door u gestelde vragen.
Publicaties tonen aan dat veel slachtoffers van stalking ernstige psychische klachten
ondervinden en ook dat escalatie een voortdurende dreiging vormt.
1.

Bent u het er mee eens dat uit het oogpunt van de volksgezondheid de gemeente
een taak heeft om haar inwoners, en in dit specifieke geval moeder en dochter, te
beschermen tegen psychisch en fysiek geweld, ook wanneer het stalking betreft?
Wij kunnen ons voorstellen dat slachtoffers van stalking - in dit geval moeder
en dochter - in een lastige situatie verkeren en dat stalkers een halt moet
worden toegeroepen. De gemeente ziet voor zichzelf in algemene zin zeker
een rol weggelegd in het waarborgen van de veiligheid van haar inwoners,
maar vervult deze rol vanuit een andere invalshoek dan de politie en heeft
daartoe ook niet dezelfde bevoegdheden als de politie. Het is de taak van de
politie - ook in dit specifieke geval - op te treden tegen plegers van strafbare
feiten, deze daarop aan te spreken en, indien nodig, aan te houden, te
verhoren en door justitie te laten vervolgen. In geval van meldingen van
stalking zullen - zo blijkt uit navraag bij de politie - politie en Veilig Thuis
doorgaans de regie voeren. Het is niet de rol van de gemeente zich actief met
deze specifieke casus bezig te houden.

In de uitzending werd aangehaald dat ‘Veilig Thuis’ een gesprek tussen de stalker en
zijn slachtoffer arrangeerde. Op ons maakte dat de indruk van zware onderschatting van
het probleem.
2.

Is de gemeente er inmiddels van overtuigd dat het probleem aan de kant van de
stalker ligt en dat het niet aangaat om het slachtoffer te belasten met de oplossing
daarvan?
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De gemeente beschouwt het gesprek dat Veilig Thuis vanuit haar vakgebied
heeft gearrangeerd tussen stalker en slachtoffer niet als een zware
onderschatting van het probleem of als een middel om het slachtoffer te
belasten met de oplossing van het probleem. Het gesprek is - zo blijkt uit
navraag bij de politie, die ook bij het gesprek aanwezig was - gearrangeerd
om van zowel stalker als slachtoffer meer informatie te verkrijgen, beide
partijen de kans te bieden op elkaar te reageren en de ontstane situatie te de
ëscaleren.
De getoonde beelden maken o.i. duidelijk dat de stalker onacceptabel afwijkend en
gevaarlijk gedrag vertoont waarvoor psychische behandeling nodig is.
3.

Wat gaat de gemeente doen om de stalker te laten inzien dat hij zijn activiteiten
moet staken?
Wij verwijzen naar het antwoord op vraag 1.

In de uitzending wordt aangegeven dat de stalker reeds tot een voorwaardelijke
gevangenisstraf is veroordeeld. Bovendien heeft de stalker een straat- en
contactverbod.
4.

Wie is verantwoordelijk voor de handhaving en wat gaat de gemeente doen om
handhaving te bewerkstelligen?
Wij onderschrijven dat slachtoffers van stalking moeten worden beschermd.
Echter is in het handhaven van een straat- en contactverbod niet een rol voor
de gemeente weggelegd. Indien de strafrechter aan de veroordeelde
voorwaarden oplegt zoals een straat- en contactverbod, zijn politie en justitie
belast met de controle op naleving van die voorwaarden. Indien het slachtoffer
overtreding van deze voorwaarden constateert, maakt zij hiervan melding bij
de politie, waarna de politie in overleg treedt met het Openbaar Ministerie en
samen met het Openbaar Ministerie beoordeelt of de veroordeelde wegens
overtreding van de voorwaarden opnieuw moet worden aangehouden. In
artikel 84 Wetboek van Strafvordering is deze wijze van handhaven wettelijk
vastgelegd.

5.

Hoeveel gevallen van stalking zijn er momenteel in onze gemeente?

