
Art 45 vragen betreffende meldpunt seksuele intimidatie 

In 2017 heeft de PvdA samen met andere partijen een motie ingediend om seksuele 
intimidatie strafbaar te stellen. En hoewel deze motie door de gehele raad is aangenomen 
bleek het verbod te ingewikkeld om te handhaven. Toen en ook nu nog wachten we nog 
steeds op een landelijke initiatiefwet om seksuele intimidatie in openbare ruimte strafbaar te 
stellen.  
 
Uit cijfers van verschillende gemeenten blijkt dat nog steeds veel vrouwen (meer dan 50 
procent) en de LHBTIQ+ gemeenschap een of meerdere keren te maken heeft gehad met 
ongewenst gedrag op straat zoals sissen, nafluiten, uitschelden en ongewenste 
aanrakingen.  
 
Omdat de initiatiefwet nog wel even op zich laat wachten heeft de gemeente Arnhem een 
meldpunt speciaal voor seksuele intimidatie ingesteld. Behalve dat vrouwen en de LHBTIQ+ 
hier hun verhaal kwijt kunnen en eventueel aangifte kunnen doen wordt ook inzichtelijker 
hoe groot het probleem is. Dit omdat melden een laagdrempelige manier is en uit onderzoek 
blijkt dat veel ervaringen nu niet worden gedeeld.  
 
Dit brengt ons tot de volgende vragen:  
 

1. Is het college bekend met het initiatief van de gemeente Arnhem? 
2.  Is het college het met ons eens dat iedere vorm van seksuele intimidatie op straat 

verwerpelijk is en dat we meer kunnen doen dan we nu doen? 
3. Uit een steekproef blijkt dat seksuele intimidatie in Zwolle veel voorkomt.  
4. Welke cijfers heeft de gemeente als het gaat om seksuele straatintimidatie? 
5. Uit onderzoek blijkt dat er vaak niet of weinig melding wordt gedaan door vrouwen 

over straatintimidatie. Hoe is dat in Zwolle?  
6. Uit onderzoek blijkt dat veel (meestal mannen) niet weten dat sommige opmerkingen 

vaak als bedreigend en intimiderend worden ervaren. Daarom wordt  in Arnhem 
tegelijk met de lancering van het meldpunt ook een campagne gevoerd om 
bewustwording te creëren. Wat doet het college om bewustwording ten aanzien van 
dit onderwerp te vergroten? 

7. Zou een meldpunt zoals de gemeente Arnhem instelt ook voor Zwolle een goed 
initiatief zijn?  

8. Bij JA, hoe zou dat georganiseerd kunnen worden? 
9. Bij Nee, op welke andere manier zou het college dan aandacht willen geven aan 

straatintimidatie?  
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