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Bestemd voor: Het college stuurt deze raadsinformatiebrief ter kennisname naar de Raad.  

Naar aanleiding van Motie 31.7 Taskforce mensenhandel, bij de behandeling van 

de APV, Hoofdstuk 3: Prostitutie op 19 september 2019  

Bijlagen  

Met motie 31.7 heeft de raad het volgende aan het college verzocht:  

Om onderzoek te doen naar de wenselijkheid van en mogelijkheden voor de oprichting van een regionale 

Taskforce Mensenhandel, waarin de politie (zowel AVIM als de basisteams) en de afdelingen handhaving 

en toezicht uit de relevante gemeenten - al dan niet in RIEC verband - kennis, expertise en informatie 

delen, gezamenlijk prioriteiten stellen, capaciteit bundelen en een centraal meldpunt voor misstanden 

instellen. 

 

Het College is blij met het brede draagvlak dat in de Haarlemse gemeenteraad bestaat voor het bestrijden 

van misstanden binnen de prostitutiebranche en laat het volgende weten: 

 
De regionale taskforce mensenhandel wordt in Noord-Holland ingevuld door de regionale tafel 

mensenhandel die sinds april 2018 bestaat. Dit vloeit voort uit de landelijke taskforce mensenhandel. De 

deelnemers aan de regionale tafel zijn de burgemeester van Alkmaar (bestuurlijk trekker), de 

projectleider Uitbuiting (binnen het programma Aanpak Ondermijning Noord-Holland), team 

mensenhandel en prostitutie van de Politie, Regionaal Informatie en Expertisecentrum (RIEC), Inspectie 

Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW), Koninklijke Marechaussee (KMAR), zorgcoördinatoren 

slachtoffers mensenhandel, Zorg en Veiligheidshuis en sleutelfunctionarissen mensenhandel van 

gemeenten.  

In dit overleg:  

 worden ervaringen met de aanpak van mensenhandel en knelpunten besproken; 

 stemmen de deelnemers prioriteiten af; 
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 komen actualiteiten en trends rond mensenhandel aan de orde; 

 wordt gezocht naar verbetering van de aanpak aan de hand van goede ervaringen die zijn 

opgedaan in samenwerking of specifieke casuïstiek. 

RIEC blijft haar centrale functie houden voor gemeenten voor het verzamelen en analyseren van informatie 

uit verschillende bronnen over zware criminaliteit, witwassen, mensenhandel en andere vormen van 

ondermijning.  

 

Er is geen centraal regionaal meldpunt. Misstanden kunnen worden gemeld bij de verschillende partners in 

de zorg- en veiligheidsketen.  De gemeenten in de regio stroomlijnen de melding van misstanden zowel 

intern als extern. In Kennemerland trekken gemeenten zo veel mogelijk samen op bij het verder vormgeven 

van beleid op het gebied van mensenhandel en het verbeteren van de meldroutes, bewustwording en 

signalering.  

 
Door nieuwe wetgeving (wet Regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche) zal de gemeente 

in de toekomst meer toezichthoudende taken krijgen in de seksbranche. Dit betekent een verschuiving van 

taken van politie naar gemeenten. Een regionale werkgroep in Noord-Holland verkent de mogelijkheden en 

wensen van de verschillende gemeenten voor het uitvoeren van controles op de seksbranche. Los van de 

vraag of sprake zal zijn van een regionaal controleteam of verschillende lokale controleteams voor de nieuwe 

toezichthoudende taken, blijft sprake van samenwerking bij vermoedens van misstanden in de seksbranche. 

 

 

 

 


