
  

  

 

Aan de Raad der gemeente Haarlem 

 

Ingevolge het bepaalde in artikel 38 van het Reglement van Orde voor de 

vergadering van de gemeenteraad stellen wij u hierbij in kennis van de op  

3 oktober 2007 bij ons college ingekomen vragen van de heer C.J. Pen en de heer 

W.A. Catsman het door het college gegeven antwoord. 

 

     De burgemeester, 

     mr. B.B. Schneiders 

 

 

Van:  CDA fractie Haarlem 

  Wim Catsman/Cees-Jan Pen 

 

Aan:  College van B&W  

  T.a.v. portefeuillehouder Openbare Orde & Veiligheid  

  

Betreft: Bestrijding mensenhandel in Kennemerland is onvoldoende 

 

Geacht college, 

Veel politiekorpsen in Nederland presteren onder de maat wat betreft de bestrijding 

van prostitutie & mensenhandel. Dit blijkt uit de recente Korpsmonitor prostitutie & 

mensenhandel van juni 2007. Tot onze schrik scoort het Korps Kennemerland als 

een van de slechtste en krijgt het Korps een onvoldoende. Voor een 

weerzinwekkende activiteit als mensenhandel kan dit gewoon niet.  

 

Als bijlage is de integrale tekst van het rapport bijgevoegd. Zorgelijke citaten zijn 

onder meer: “binnen het aandachtsveld toezicht presteerde politie Kennemerland in 

2006 op geen enkele dimensie op niveau”; “binnen de genoemde verslagperiode 

heeft politie Kennemerland geen inzet gepleegd op de niet vergunde branche. Er is 

ook niet gereageerd op meldingen of andere signalen die mogelijk op niet vergunde 

prostitutie of mensenhandel zouden kunnen wijzen”; “binnen het aandachtsveld IGB 

presteerde de Politie Kennemerland in 2006 op geen enkele dimensie op niveau”; 

“de korpsvertegenwoordigers uit de regio vinden dat gemeenten in de regio zich 

meer moeten inzetten op het thema prostitutie & mensenhandel”en zo gaat het 

helaas nog even door. 
 

Het CDA wenst naar aanleiding van bovenstaande schriftelijke vragen te stellen ex 

artikel 38. 

 

1. Wat is uw reactie op dit zorgelijke rapport? 

2. Bent u van plan acties te nemen? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet? 
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3. Welke acties zijn inmiddels ondernomen? Tot welke resultaten heeft dit 

geleid?  

4. Bent u van plan inzet te gaan plegen op de vergunde branche? Zo ja, hoe? Zo 

nee, waarom niet? 

5. Bent u van plan te reageren op meldingen of andere signalen die mogelijk op 

niet vergunde prostitutie of mensenhandel zouden kunnen wijzen? Zo ja, hoe? 

Zo nee, waarom niet? 

6. Zijn er plannen in de regio een vast opsporingsteam mensenhandel in te 

stellen? Wanneer wordt dit team ingesteld? 

7. Bent u van plan gebruik te maken van financieel rechercheren? Zo ja, 

wanneer? 

8. Vindt u dat Haarlem zich meer moet inzetten op het thema prostitutie & 

mensenhandel? Welke acties gaat u hiervoor nemen en wanneer worden deze 

geïmplementeerd? 

9. De Korpsmonitor voorspelt letterlijk dat binnen de politie Kennemerland het 

gevecht zal moeten aangegaan om het thema prostitutie & mensenhandel 

stevig en duurzaam op de kaart te krijgen. Wanneer gaat dit gevecht 

plaatsvinden en wanneer wordt de raad geïnformeerd over de uitkomst? 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

 

Wim Catsman 

Cees-Jan Pen 

 

 

 

 

 

Aan de heer C.J. Pen 

lid van de gemeenteraad 

Kleverparkweg 54 rood 

2023 CG  Haarlem 

 

Aan de heer W.A. Catsman 

lid van de gemeenteraad 

Engelandlaan 228 

2034 NG  Haarlem 

 

Onderwerp:   Uw brief van: 

Beantwoording vragen inzake 3 oktober 2007 

onvoldoende bestrijding mensenhandel  

in Kennemerland 

 

Geachte heren Pen en Catsman, 

 

Op 3 oktober 2007 heeft u schriftelijke vragen ex artikel 38 gesteld over 

onvoldoende bestrijding mensenhandel in Kennemerland. 
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10. Wat is uw reactie op dit zorgelijke rapport? 

11. Bent u van plan acties te nemen? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet? 

12. Welke acties zijn inmiddels ondernomen? Tot welke resultaten heeft dit geleid?  

13. Bent u van plan inzet te gaan plegen op de vergunde branche? Zo ja, hoe? Zo 

nee, waarom niet? 

14. Bent u van plan te reageren op meldingen of andere signalen die mogelijk op 

niet vergunde prostitutie of mensenhandel zouden kunnen wijzen? Zo ja, hoe? Zo 

nee, waarom niet? 

15. Zijn er plannen in de regio een vast opsporingsteam mensenhandel in te 

stellen? Wanneer wordt dit team ingesteld? 

16. Bent u van plan gebruik te maken van financieel rechercheren? Zo ja, 

wanneer? 

17. Vindt u dat Haarlem zich meer moet inzetten op het thema prostitutie & 

mensenhandel? Welke acties gaat u hiervoor nemen en wanneer worden deze 

geïmplementeerd? 

18. De Korpsmonitor voorspelt letterlijk dat binnen de politie Kennemerland het 

gevecht zal moeten aangegaan om het thema prostitutie & mensenhandel stevig 

en duurzaam op de kaart te krijgen. Wanneer gaat dit gevecht plaatsvinden en 

wanneer wordt de raad geïnformeerd over de uitkomst? 

   

 De politie heeft een cultuur van het zelf monitoren van de eigen prestaties. Zo 

is ook dit rapport onder leiding van de landelijke portefeuillehouder prostitutie 

en mensenhandel, hoofdcommissaris Veling, tot stand gekomen. 

 Het rapport brengt de prestaties van alle  korpsen over 2006 in beeld. 

 Het klopt dat de regio Kennemerland over 2006 op dit thema onvoldoende 

heeft gepresteerd. 

 Dit is onderkend door het korps en heeft in 2007 tot aanzienlijke 

verbeterslagen geleid. Zoals u zich zult herinneren heb ik dat destijds in de 

Commissie Bestuur toegezegd.  

o eind 2006 is het projectteam prostitutiecontrole nieuw leven ingeblazen. 

Dit team is samengesteld uit medewerkers van de vreemdelingenpolitie en 

gecertificeerde rechercheurs van de jeugd en zedenpolitie. Totale bezetting 

is 8 medewerkers. 

o eind 2008 zijn alle medewerkers opgeleid voor de toezichthoudende taak. 

Dat kan niet sneller i.v.m. gebrek aan opleidingscapaciteit. 

o gemiddeld 1 maal per twee maanden voert dit team controles uit binnen de 

prostitutiebranche binnen de regio. 

o Naast de toezichthoudende taak zijn de leden van dit team scherp gericht op 

mogelijke vormen van vrouwenhandel en verzamelen daar informatie over. 

Op basis van deze informatie heeft het projectteam mensenhandel in 2007 

een aantal onderzoeken gedraaid. 

o Ook heeft dit team zich gericht op de moeilijk te controleren escortbranche. 

Ook dit heeft geleid tot een mensenhandel onderzoek. Deze loopt nog 

waardoor er verder geen mededelingen over gedaan kunnen worden. 

o In 2007 is in de regio 1 seksclub gesloten op basis van de controles van het 

team. 

 

 Daarnaast is vanaf 15 mei 2007 in Kennemerland een speciaal 

projectteam mensenhandel opgericht. Dit team bestaat uit 
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medewerkers van de vreemdelingenpolitie en de divisie regionale 

recherche. Aan dit team is een aparte informatiecoördinator gekoppeld. 

 Dit team heeft 4 onderzoeken gedraaid, cq in behandeling. 2 

onderzoeken zijn overgedragen aan het OM en 1 onderzoek is in 

voorbereiding. 

 In totaal zijn tot op heden 6 slachtoffers van mensenhandel met de 

politie in contact geweest en zijn 7 verdachten van mensenhandel 

aangehouden. 

 waar mogelijk wordt ook financieel onderzoek gedaan. 

 

Samengevat: vanaf 2007, mede op basis van de uitkomsten van dit rapport, heeft de 

regio Kennemerland aanzienlijk geïnvesteerd in de aanpak van mensenhandel. 

Mensenhandel heeft thans in ons korps een hoge prioriteit.  

 

het college van burgemeester en wethouders, 

 

de secretaris, de burgemeester, 

drs. W.J. Sleddering mr. B.B. Schneiders 


