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Onderwerp 
Beantwoording vragen fractie ChristenUnie 
inzake mensenhandel en illegale prostitutie 

Geachte fractie, 

Op 9 februari 2018 heeft u een aantal vragen gesteld over mensenhandel en (illegale) prostitutie. 
Met deze brief beantwoorden wij uw vragen. 

1. Heeft het college zicht op de omvang van de mensenhandel binnen gemeente Almelo in 
het algemeen en op de legale en de illegale prostitutiesector in Almelo in het bijzonder? 
Zo ja, kunt u ons inzicht hierin verschaffen? 
Zo nee, bent u bereid een onderzoek uit te voeren naar de omvang van mensenhandel in 
Almelo in zijn geheel? 

Er is een regionaal samenwerkingsverband om signalen en beleidsontwikkelingen op het gebied 
van mensenhandel en (illegale) prostitutie met elkaar te delen. De gemeente Almelo neemt hier 
ook aan deel. Vanuit de politie is de Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel 
(AVIM) betrokken met de opsporing van illegale situaties en de betrokkenen die het faciliteren. 
De legale prostitutiesector in Almelo is vergund op grond van de APV. Binnen deze 
seksinrichtingen vinden regelmatig integrale controles plaats. De illegale prostitutiesector opereert 
vooral via websites. Het AVIM heeft een actueeloverzicht van het aanbod op websites en stemt 
een verzoek om handhaving af met de gemeente. 

2. Heeft het college van B& W te Almelo een openbaar en toegankelijk prostitutiebeleid? 

De gemeente Almelo sluit aan bij het regionale beleid en het regionale handhavingsarrangement 
voor de seksbranche. Daarnaast zijn er in de APV regels opgenomen voor seksinrichtingen. 

3. Hoe is de signalering georganiseerd in onze gemeente ten aanzien van prostitutie als vorm 
van mensenhandel? 

Zoals aangegeven bij antwoord 1 is het team AVIM betrokken bij de opsporing. Daarnaast 
ontvangt de GGD signalen en zijn ook de medewerkers van burgerzaken getraind op het 
herkennen van signalen van mensenhandel. 

4. Welke stappen onderneemt de gemeente om specifiek beleid te formuleren voor alle 
vormen van mensenhandel? 

Zie antwoord 1. 
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5. Hoe wordt het beleid afgestemd met buurgemeenten binnen de regio (om 
verplaatsingseffecten naar buurgemeenten te voorkomen)? 

Afstemming vindt plaats binnen het regionale samenwerkingsverband, dat bestaat uit 
verschillende instanties, waaronder het RIEC, de AVIM, de GGD en de gemeenten binnen deze 
regio. 

6. Onderschrijft de gemeente de noodzaak om mensenhandel te voorkomen en te 
herkennen, slachtoffers te beschermen en signalen door te geleiden naar de relevante 
instanties? 

Ja, de noodzaak hiertoe wordt onderschreven. 

7. Welke stappen onderneemt het college om de veiligheid en zorg te waarborgen van 
binnen- en buitenlandse slachtoffers van mensenhandel? 

Almelo sluit aan bij regionale initiatieven en werkt nauw samen met betrokken instanties. 
De politie brengt slachtoffers van mensenhandel in contact met de stichting CoMensha. 
CoMensha coördineert de eerste opvang, hulpverlening en zorg. Daarnaast is ook de reguliere 
maatschappelijke opvang en vrouwenopvang als zorgkader beschikbaar. 

Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van 
de secretaris, 
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