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Onderstaand treft u de beantwoording aan van de schriftelijke vragen die uw fractie gesteld heeft. 
 
Vraag 1: 
Bent u op de hoogte van de inhoud en conclusies van het rapport dat door de Universiteit Maastricht 
is gepubliceerd? 
 
Antwoord 1: 
Ja, wij hebben kennis kunnen nemen van het rapport. 
 
Vraag 2: 
In 2017 heeft studentenorganisatie Consent Matters een concrete oproep gedaan. Welke stappen 
zijn op basis van deze oproep uitgevoerd? 
 
Antwoord 2: 
Op 2 februari 2021 is de raad middels een raadsinformatiebrief geïnformeerd over de stand van 
zaken in de aanpak van seksuele (straat)intimidatie. Daarbij werd toegezegd dat de raad in het 
vierde kwartaal opnieuw geïnformeerd zou worden. Deze raadsinformatiebrief zal op korte termijn 
aan u worden toegezonden. 
 
Vraag 3: 
Het Centrum voor Seksueel Geweld (CSG) geeft aan nog maar een topje van de ijsberg feitelijk in 
zicht te hebben. Daarnaast lopen zedenzaken rondom veroordelingen voor seksmisdrijven vertraging 
op bij onze politie. Hoe kan dit? Welke mogelijkheden heeft het college om deze vertragingen te 
beperken? 
 
Antwoord 3: 
Het college heeft in deze slechts beperkte mogelijkheden welke voornamelijk liggen op het lokale 
vlak: door ervoor te zorgen dat er voldoende preventie en hulpverlening beschikbaar is en dat deze 
goed toegankelijk is. Vertragingen in de behandeling van zedenzaken cq. seksmisdrijven vallen 
onder de werking en verantwoordelijkheid van Politie, het Openbaar Ministerie en de Rechtspraak.    
Uit het landelijk beeld komt inderdaad naar voren dat er vertragingen zijn. Redenen hiervoor zijn 
divers. Zedenzaken worden geprioriteerd door het Openbaar Ministerie. Zaken die niet zijn 

https://maastricht.parlaeus.nl/user/bestuursdocument/env=help/action=showdoc/gd=23349/RIB_-_Aanpak_seksuele__straat__intimidatie.pdf
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geprioriteerd worden wel opgepakt, volgens de regel oudste zaak eerst. Door capaciteit, aanbod van 
veel zaken, andere prioriteiten (denk alleen al aan COVID-19) is er bij de diverse eenheden een 
achterstand ontstaan. Deze is men nu met hulp van zogenaamde bijstandsteams aan het 
wegwerken (ook in Limburg). Het Rijk heeft hier vanaf 2019 op geïnvesteerd en de komende, nu 
nog, 3 jaar komen er landelijk in totaal 90 zedenrechercheurs bij. Ondanks de achterstand doet de 
Politie er alles aan om slachtoffers maar ook verdachten van zedenzaken zo snel en effectief 
mogelijk te ondersteunen. Door samenwerkingsverbanden aan te gaan met Veilig Thuis en Centrum 
Seksueel Geweld wil men we zo optimaal mogelijk tot een betekenisvolle afdoening van zaken 
komen. 
 
Vraag 4: 
Op welke wijze kan het college optreden tegen vormen van seksueel geweld en seksuele 
intimidatie? 
 
Antwoord 4: 
Het vervolgen van zedendelicten is een taak van politie en justitie. De taak van de gemeente ligt 
vooral op het werken aan een mentaliteitsverandering onder jongeren ten aanzien van seksuele 
intimidatie, consent en het stimuleren van betrokken partijen tot het trainen van hun personeel b.v. 
onderwijzend personeel, barpersoneel etc. alsook het stimuleren van organisaties en professionals 
die werken met jongeren om het thema consent en seksuele intimidatie bespreekbaar te maken. 
 
Vraag 5: 
Gaat het college opnieuw met de Universiteit Maastricht in gesprek om spoedig en daadkrachtig tot 
een nieuw plan van aanpak te komen om deze problemen op te lossen? 
 
Antwoord 5: 
De Universiteit Maastricht is een actieve deelnemer in de lokale werkgroep rondom de aanpak van 
seksuele (straat)intimidatie. We zijn derhalve al geruime tijd met elkaar in gesprek en blijven ook 
samen werken aan de aanpak van deze problematiek.  
 
Vraag 6: 
Hoe reflecteert het college op de genomen acties van haarzelf en de Universiteit Maastricht wanneer 
de statistieken aantonen dat er in vier jaar tijd geen verandering heeft plaatsgevonden in de 
hoeveelheid slachtoffers? 
 
Antwoord 6: 
We zijn ons er van het begin af aan van bewust geweest dat het probleem van seksuele (straat) 
intimidatie niet op korte termijn is op te lossen. Het gaat enerzijds over gedrag: uitingen welke 
uiteenlopen van nafluiten, seksueel getinte opmerkingen tot zware delicten. Anderzijds gaat het om 
mentaliteit, respect en waarden en normen. Vervolging van delicten is een zaak van politie en justitie 
en daar kunnen we als gemeente weinig aan toevoegen. Als gemeente kunnen we er wel voor 
zorgen dat het onderwerp nadrukkelijker bij iedereen op de agenda komt. Het gaat dan vooral om 
bewustwording en een mentaliteitsverandering dat seksuele intimidatie niet acceptabel is, noch 
maatschappelijk, noch binnen de eigen peergroup. Het gaat daarbij anderzijds om het verbeteren 
van de toegang tot zorg en hulpverlening en de onderlinge samenwerking tussen de verschillende 
organisaties. Dit zijn processen die tijd nodig hebben, We blijven er daarom op investeren. We 
constateren namelijk een groeiende belangstelling en awareness onder jongeren rond dit thema en 
dat zijn de eerste stappen richting een gedragsverandering. Ook constateren we een groeiende 
belangstelling van onderwijsinstellingen en uitgaansgelegenheden tot het volgen van trainingen om 
adequaat te kunnen reageren op signalen van ongewenst gedrag en ook het bespreekbaar maken 
van het thema in onderwijssettingen.   
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Vraag 7: 
Op welke wijze worden studenten en eventuele slachtoffers zelf betrokken bij het aanpakken van dit 
probleem? 
 
Antwoord 7: 
Voor wat betreft het nu actuele rapport: de Universiteit Maastricht zal een eigen proces doorlopen 
aangezien het onderzoek zich gericht heeft op de studentenpopulatie binnen de Universiteit 
Maastricht en situaties binnen het kader van het universitair onderwijs. Tijdens de presentatie en de 
daaropvolgende discussies heeft de Universiteit Maastricht aangegeven studenten nauw te 
betrekken bij de vervolgstappen. Het ondertekenen van het manifest was in deze een eerste 
publieke stap om aan te geven dat de Universiteit Maastricht ongewenst gedrag niet tolereert.  
Voor wat betreft het reeds actieve lokale proces: binnen de werkgroep Aanpak seksuele (straat) 
intimidatie wordt nauw samengewerkt met de Universiteit Maastricht en andere onderwijsinstellingen. 
De ervaringen die daar worden opgedaan en de acties die daar worden uitgezet worden 
meegenomen in het totaalpakket van interventies die vanuit deze werkgroep worden uitgezet. Verder 
maken studentenorganisaties ook deel uit van de werkgroep, evenals politie, CSG, GGD, horeca, 
Mondriaan etc.  
 
 

 


