
 
 
 
 
 
Lelystad, 15 november 2017 

 
Vragen artikel 23, lid 1 & 2, RvO Provinciale Staten Flevoland  
 
Geacht college van Gedeputeerde Staten,  
 
Overeenkomstig artikel 23, lid 1 en 2 van het Reglement van orde stel ik, namens de fractie van de 
ChristenUnie, de volgende vragen aan het College van Gedeputeerde Staten. 
 
 
Inleiding 
 
Op 9 november 2017 verscheen de Tiende Rapportage van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel 
en Seksueel Geweld tegen Kinderen. Uit deze rapportage blijkt onder andere dat in veel Nederlandse 
gemeenten geen of onvoldoende beleid is ten aanzien van mensenhandel.  
 
Dit baart ons zorgen, niet alleen omdat daarmee niet wordt voldaan aan een wettelijke taak, maar 
vooral omdat slachtoffers van mensenhandel onnoemelijk veel leed wordt aangedaan, iets wat wij niet 
kunnen en mogen tolereren. 
 
Met het oog op de toezichthoudende rol van de provincie op de gemeenten, stellen wij de volgende 
vragen: 
 

1. Heeft het college kennis genomen van de Tiende Rapportage van de Nationaal Rapporteur, 
die is verschenen op 9 november? Zo nee, waarom niet? 
 

2. Is het college het met de ChristenUnie eens dat mensenhandel een misdaad is, die met alle 
mogelijke middelen dient te worden bestreden? Zo nee, waarom niet? 

 
3. Volgens de opgave Krachtige Samenleving uit de Omgevingsvisie kan de provincie een rol 

spelen bij bovenlokale kwesties: De provincie bevordert, indien nodig, dit samenwerkend 
vermogen. En als de provincie een toegevoegde waarde heeft, doet ze mee. Bijvoorbeeld bij 
experimenten, die op bovenlokaal niveau bijdragen aan krachtiger samenleven. 
Is het college het met de ChristenUnie eens dat in een Krachtige Samenleving geen enkele 
ruimte kan bestaan voor welke vorm van mensenhandel dan ook en dat dit een bovenlokaal 
probleem is waar de provincie een toegevoegde waarde kan hebben? Zo nee, waarom niet? 
 

4. Uit de Tiende Rapportage blijkt dat bij een groot aantal gemeenten niet bekend is hoeveel 
slachtoffers van mensenhandel er in de betreffende plaats zijn; zelfs geeft een groot aantal 
gemeenten aan dat er geen sprake is van mensenhandel in hun gemeente. Uit de 
Slachtoffermonitor Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen die 18 oktober jl. 
verscheen, blijkt dat het werkelijk aantal slachtoffers waarschijnlijk meer dan zes keer hoger 
ligt dan het aantal geregistreerde slachtoffers. Hoeveel (geregistreerde) slachtoffers van 
mensenhandel zijn er in Flevoland, per gemeente? 
 

5. Het Scharlaken Koord, een organisatie uit Amsterdam die hulp verleent aan vrouwen en 
meisjes in de prostitutie, constateert dat er door strengere regelgeving in Amsterdam een 
verplaatsing van (ongeregistreerde) prostitutie plaatsvindt naar met name Almere. Kan het 
college inzichtelijk maken hoe groot dit zogenaamde ‘waterbedeffect’ is in onze provincie? Zo 
nee, waarom niet? 
 

6. Eén van de aanbevelingen uit de Tiende Rapportage luidt: Elke gemeente dient te beschikken 
over specifiek, op de lokale omstandigheden toegespitst beleid over mensenhandel. Om 
verplaatsingseffecten te voorkomen, wordt gemeenten aanbevolen hun lokaal 
mensenhandelbeleid op regionaal niveau af te stemmen. In een groot aantal Nederlandse 



gemeenten is geen specifiek beleid ten aanzien van mensenhandel, zo blijkt uit de Tiende 
Rapportage. Is er in de Flevolandse gemeenten specifiek beleid op dit onderwerp? Zo nee, 
waarom niet en is daar dan een (coördinerende) rol voor de Provincie weggelegd?  
 

7. In plaats van specifiek beleid te formuleren is het ook mogelijk dat gemeenten aanhaken bij 
regionaal beleid. Hoe is het regionaal beleid in Flevoland geregeld? Is er een gedegen 
ketenaanpak mensenhandel? Hoe is de relatie van de Flevolandse gemeenten met het 
Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC)? Ontvangen alle Flevolandse gemeenten 
regelmatig rapportages van het RIEC? Zo nee, waarom niet? 
 

8. Eén van de aanbevelingen uit het in 2015 verschenen rapport van de Commissie Lenferink is 
dat er in elk van de 35 Nederlandse regio’s een Zorgcoördinator Mensenhandel moet worden 
aangesteld. Uit een uitzending van Nieuwsuur van 30 oktober jl. blijkt dat dit slechts in 19 van 
de 35 regio’s is gebeurd. Flevoland is één van de regio’s waar geen zorgcoördinator is 
aangesteld. Voor deze regio is Almere centrumgemeente en daarmee verantwoordelijk voor 
het aanstellen van een zorgcoördinator. Is het college bereid met de gemeente Almere 
hierover in gesprek te gaan en aan te dringen op het geven van prioriteit aan het aanstellen 
van een zorgcoördinator? Indien GS hiertoe niet bereid toe is waarom dan niet? 
 

9. Opvang van slachtoffers van mensenhandel vraagt een specifieke aanpak en begeleiding, het 
betreft vaak een zeer kwetsbare groep mensen. Hoe is de opvang van en zorg aan 
slachtoffers van mensenhandel geregeld per gemeente in Flevoland? 
 

10. Hoe is de financiering van de aanpak van mensenhandel in Flevoland geregeld, nu en op 
langere termijn? 
 

11. Kunt u inzichtelijk maken welke gemeenten een financiële bijdrage leveren aan de 
ketenaanpak mensenhandel, hoeveel zij bijdragen per gemeente, en hoe zich dit verhoudt tot 
het totale budget? Zo nee, waarom niet? 
 
 

Namens de fractie van de ChristenUnie Flevoland, 
Lloyd Ferdinand en Harold Hofstra 


