MOTIE Stemmler

Motie vreemd aan de orde van de dag, inzake het verdrag van Istanbul, over registratie van geweld
tegen vrouwen.

Overeenkomstig artikel 35 van het Reglement van Orde dient ondergetekende de volgende motie in:
De Raad van de gemeente Enkhuizen, in openbare vergadering bijeen op 26 november 2019,

overwegende dat:
 de Vereniging van Nederlandse Gemeenten in haar factsheet over het verdrag van Istanboel
alle Nederlandse gemeenten oproept om tegen het geweld tegen vrouwen op te treden;
 de GGD NHN welwillend is om tot registratie van opgesplitste gegevens over te gaan;
 het belangrijk is dat de Westfriese Raden gezamenlijk en doelgericht kunnen optreden en
hun stem kunnen laten horen in het GR NHN;
verzoekt het College:
 de GGD NHN de opdracht te geven de wet zoals verwoord in de VNG factsheet over het
verdrag van Istanbul “geweld tegen vrouwen“ uit te voeren;
 de GGD NHN met name op artikel 11 betreffende het monitoren en verzamelen van
statistische gegevens opgesplitst man/vrouw en meisjes/jongens te wijzen en
 in de AB-vergadering van de GR GGD NHN een voorstel uit te werken waarin deze opdracht
wordt verwoord;
 de andere WF gemeenteraden over deze motie te informeren;
en gaat over tot de orde van de dag:
Toelichting:
Wereldwijd krijgt één op de drie vrouwen te maken met geweld. In Nederland is dat zelfs 45% van de
vrouwen en meisjes. Om daar aandacht voor te vragen is 25 november door de Verenigde Naties
benoemd als de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen. De Orange the World campagne,
waar meer dan honderd landen aan meedoen, trapt af op deze dag en zal eindigen op 10 december.
In het verdrag van Istanbul wat ook Nederland heeft geratificeerd staat huiselijk geweld èn geweld
tegen vrouwen beiden genoemd. In de bijlage bij deze motie treft u de factsheet van de VNG over
het verdrag van Istanbul aan. De registratie naar man/vrouw en meisjes/jongens is belangrijk om het
beleid hierop op de juiste manier te ontwikkelen. Deze motie is ook aangekondigd op de Raden aan
Zet van woensdag 20 november jl.
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