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Geacht College,
Gisterenavond toonde SBS6 hoe een inwoonster van onze gemeente gestalkt wordt door een recidive stalker, zie
http://www.uitzendinggemist.net/aflevering/429915/Gestalkt.html.
De details die getoond worden, waaronder het confronteren van het slachtoffer van de stalking met een bebloede dode kat
en de aanrandingen, maken dat SPA vraagt om op korte termijn effectieve maatregelen te nemen.
Publicaties tonen aan dat veel slachtoffers van stalking ernstige psychische klachten ondervinden en ook dat escalatie een
voortdurende dreiging vormt.
Vraag 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?
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.
Vraag 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?
De getoonde beelden maken o.i. duidelijk dat de stalker onacceptabel afwijkend en gevaarlijk gedrag vertoont waarvoor
psychische behandeling nodig is.
Vraag 3
Wat gaat de gemeente doen om de stalker te laten inzien dat hij zijn activiteiten moet staken?
In de uitzending wordt aangegeven dat de stalker reeds tot een voorwaardelijke gevangenisstraf is veroordeeld. Bovendien
heeft de stalker een contactverbod.
Vraag 4
Wie is verantwoordelijk voor de handhaving en wat gaat de gemeente doen om handhaving te bewerkstelligen?
Vraag 5
Hoeveel gevallen van stalking zijn er momenteel in onze gemeente?
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