
Motie  

betreffende: aanpak (v)echtscheidingen 

Ingediend door de fractie : 

Seniorenpartij Drechterland, Marcel ten Have 

Gemeentebelangen Drechterland, Inge Willems 

De gemeenteraad van Drechterland, 28 september 2020 

Constaterende dat: 

- Besluiten tijdens of na een echtscheiding van grote invloed zijn op partners en hun eventuele 

kinderen; 

- Voor het zorgvuldig uitvoeren van een echtscheiding zowel juridisch als fiscale als 

pedagogische kennis nodig is; 

- De (psychosociale) gevolgen van een vechtscheiding voor kinderen jarenlang is, soms zelfs 

levenslang. 

- Er in het uitvoeringsprogramma ‘Scheiden zonder schade’ gesteld is dat kinderen niet de dupe 

mogen worden van de scheiding van hun ouders en de beste manier is om ouders te 

ondersteunen. 

- Er tijdens onze regionale aanpak kindermishandeling ook gesteld is dat de gevolgen van 

vechtscheidingen onder kindermishandeling vallen.  

- Er in de recente tussenrapportage vanuit de Rijksoverheid ‘complexe omgangsproblematiek’ 

o.a. de volgende aanbevelingen worden gedaan: 

 ‘..een stapeling van interventies negatief werkt. Kinderen en ouders moeten in die 

stapeling te vaak hun verhaal doen en raken het vertrouwen kwijt in de professionals’ 

 ‘Juridische procedures worden in de literatuur veelvuldig genoemd als risicofactor voor 

kinderen en voor escalatie.’ 

 ‘..correcte diagnostiek en analyse in een vroeg stadium de dynamiek onderliggend aan de 

omgangsproblematiek in kaart brengt, zodat het gezin op de juiste plek terecht komt met 

de juiste interventie’.  

 

Overwegende dat:  

- Vele gemeenten (h)erkennen dat deze problematiek groot is en een extra aanpak vraagt; 

- In vele gemeenten (de voorkoming of gevolgen van) echtscheidingsproblematiek veel tijd 

vraagt van de sociale wijkteams en\of instanties waar naar wordt doorverwezen. 

- De feitelijke kennis wat er (juridisch, financieel) precies moet gebeuren, en in welke volgorde, 

ontbreekt bij veel betrokkenen en verwijzers; 

- De sociaal wijkteams o.a. een verwijsfunctie hebben, (onnodige) escalatie voorkomen kan 

worden als zij tijdig én naar de juiste deskundige verwijzen. 

- Er in de huidige situatie gemeenten allerlei verschillende aanpakken hebben, wat ouders en 

kinderen onnodig van kastje naar de muur laat gaan, temeer als ouders in verschillende 

gemeenten wonen. 

- Bij veel gemeenten doorverwijzingen plaatsvinden richting een (sociale) partij die gedeeltelijk 

sociale problematiek kan oppakken maar niet de juridische en financiële onderdelen. 

- Conflicten bij (v)echtscheidingen juist ontstaan als er geen (tijdig) goede financiële en/of 

juridische besluiten zijn vastgesteld die door beiden akkoord zijn bevonden. 

- Het aanpakken van echtscheidingsproblematiek door hulpverleners (of vrijwilligers!) die zelf 

niet de juridische en financiële afspraken kunnen en mogen vastleggen, leidt tot onnodig lange 

trajecten voor betrokkenen en gemeenten. 

- Er financiële (‘pro-deo’) tegemoetkoming is voor de uitvoering van een scheiding voor 

mensen die minder of gemiddeld draagkrachtig zijn. 

- Gemeenten dus onbedoeld met grote regelmaat onnodig én kwaliteit/effectiviteit van het 

traject tegenwerken én onnodige kosten maken (omdat er landelijk financiële vergoedingen 

zijn). 

 



Verzoekt:  

  

1. In het uitvoeringsprogramma Pact 7.1   

 

Een nieuw punt toe te voegen: 

Actie: 

 

Samenwerken voor het in kaart brengen van een constructieve aanpak ter voorkoming van 

(verdere escalatie van ) vechtscheidingen. 

 

 

 

 

 
 
 

 


