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Op 17 september 2020 zijn bij de raadsgriffie vragen binnen gekomen van de heer Jan Willem
Elferink van de fractie PVV gericht aan de voorzitter van de Raad op grond van ex artikel 35
van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad.
Het college van Burgemeester en Wethouders beantwoordt de vragen als volgt.
Betreffende beantwoording schriftelijke vragen van de heer Jan Willem Elferink (PVV) inzake
vrouwenbesnijdenis in Enschede.
In een onlangs verschenen artikel van Omroep Gelderland met de titel “Mogelijk honderd
Arnhemse meisjes slachtoffer 'gruwelijke' besnijdenis” is aan het licht gekomen dat er van bijna
honderd Arnhemse meisjes bekend is dat er de afgelopen anderhalf jaar een serieuze dreiging
was om slachtoffer te worden van vrouwenbesnijdenis.
De PVV-Enschede maakt zich n.a.v. dit bericht ernstig zorgen dat dit mogelijk ook in Enschede
plaats vindt en heeft gevonden en wil graag z.s.m. duidelijkheid hierover van de
verantwoordelijk wethouder.
Daarnaast vindt de fractie van de Partij voor de Vrijheid dat genitaal verminken (lees:
vrouwenbesnijdenis) van meisjes van iedere leeftijdscategorie door ons college veroordeeld
moet worden in onze stad en dat het college zich hard moet gaan maken om te onderzoeken
hoeveel van dit soort schrijnende gevallen er bekend zijn in onze gemeente, of de JGZ hier
voldoende aandacht aan heeft en of er niet een grotere rol van de gemeente moet komen in het
signaleren / voorkomen van deze gevallen.
Vraag 1:
Is het college op de hoogte van het aantal gevallen waarin vrouwenbesnijdenis is toegepast in
Enschede? En zo nee, waarom niet?
Antwoord:
Ja, wij zijn op de hoogte. In het registratiesysteem bij Veilig Thuis Twente (VTT) zijn in 2019 en
2020 geen meldingen op die vorm van mishandeling (vrouwelijke genitale verminking, VGV)
geregistreerd.
De vertrouwensartsen en de mensen die de meldingen aannemen geven ook aan hier zelden
tot nooit iets over te horen. Ook bij de GGD-JGZ zijn geen gevallen bekend in Enschede.
Vraag 2:
Is het college bereid om meer inzage te krijgen in deze cijfers? Zo nee; waarom niet?
Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 1.
Vraag 3:
Is het college het met de PVV eens dat het toepassen van vrouwenbesnijdenis op iedere leeftijd
een vorm van genitaal verminken is en ten aller tijden moet worden voorkomen en veroordeeld?
Antwoord:
Ja, in Nederland is dit bij wet verboden.
Vraag 4:
Is het college bereid om zich hard te gaan maken om vrouwenbesnijdenis, indien dit voorkomt
in onze gemeente, te voorkomen? Zo ja; hoe denkt het college dit te gaan doen? Zo nee;
waarom niet?

Antwoord:
Er wordt al inzet gepleegd op dit onderwerp, de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) heeft een taak in
het signaleren en bespreekbaar maken van VGV. Dit gebeurt bij ieder kind waarvan (een van
de) ouders afkomstig is uit een land wat op de landenlijst van Pharos staat als zijnde land waar
VGV voorkomt. In ieder geval bij binnenkomst in Nederland, maar ook bij latere
contactmomenten.
Daarnaast heeft de JGZ aandacht voor meisjes afkomstig uit een risicoland die mogelijk al
besneden zijn voor hun komst naar Nederland. Hierbij gaat het dan om het signaleren van
problemen ten gevolge van de besnijdenis
Naast de individuele gesprekken heeft de JGZ contacten met de scholen over VGV. Normaal
gesproken in ieder geval voor de zomervakantie, maar dit jaar onlangs nog in aanloop naar de
kerstvakantie. Hierbij worden scholen geïnformeerd over het vóórkomen van VGV, hoe zij dit
kunnen signaleren en welke acties zij kunnen ondernemen.
Binnen de GGD is er een aandachtsfunctionaris VGV en worden JGZ-collega’s bijgeschoold op
dit onderwerp. Deze aandachtsfunctionaris VGV van de GGD heeft ook contacten met de
vertrouwensarts van Veilig Thuis Twente (VTT).
Uw raad is onlangs per brief geïnformeerd over de verdeling van de extra rijksmiddelen aanpak
Huiselijk geweld en kindermishandeling vanuit centrumgemeente Enschede (B&W besluit van
23 november jl.) In deze verdeling is ook een bedrag gereserveerd voor 2021 en 2022 voor
Schadelijke Traditionele Praktijken vanuit de actieagenda van het rijk. Er is subsidie aan alle
centrumgemeenten beschikbaar gesteld voor 2 jaar voor de aanpak hiervan, het gaat dan om
kind huwelijken, gedwongen huwelijken, eergerelateerd geweld en ook vrouwenbesnijdenis.
Vraag 5:
Is het college het met de PVV eens dat vrouwenbesnijdenis niet past in onze samenleving en in
onze stad? Zo nee; Waarom niet?
Antwoord:
Zoals aangegeven is VGV in Nederland bij wet verboden, het past in feite nergens.
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