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Geachte raads- en commissieleden, 
 
Waarover gaat deze brief? 
In onze vergadering van 10 december 2019 hebben wij het navolgende onderwerp besproken: 
 
Een regionaal Meldpunt Loverboyproblematiek/Mensenhandel Twente. 
 
Ons besluit 
Wij hebben in die vergadering besloten: 
1. Aansluiten bij en committeren aan een regionaal Meldpunt Loverboyproblematiek/Mensenhandel 

Twente toegankelijk voor de regio Twente met als officiële startdatum 01-01-2020 (praktische 

uitvoering vanaf 01-07-2019). 

2. Vanaf 2021 lokale middelen in te zetten (Dinkelland: €11.000) verdeeld naar rato van het aantal 

inwoners. De jaren 2019 en 2020 worden opgevangen door de reserve Vrouwenopvang bij de Regio 

Twente (ad € 67.428,45 per jaar). 

 
Toelichting 
Het Het Meldpunt Loverboyproblematiek/Mensenhandel Twente heeft de volgende taken: 

 Registratie en risicotaxatie meldingen 

 Advies, voorlichting en preventie 

 Expertise en kennisoverdracht professionals 

 Casusregie en afschalen lokale zorgstructuur 

 Uitvoering complexe problematiek (waar geen hulpverlener in beeld is) 

 Samenwerking met politie, Veiligheidshuis, Openbaar Ministerie, onderwijs, Veilig Thuis Twente en 

andere ketenpartners 

Het Meldpunt Loverboyproblematiek/Mensenhandel Twente richt zich op potentiële, vermoedelijke en 
daadwerkelijke slachtoffers van loverboyproblematiek en mensenhandel. Voor een effectieve aanpak van 
deze zeer complexe problematiek in al zijn vormen, is het een noodzaak om regionaal, overstijgend (zorg en 
veiligheid) en op verschillende niveaus samen te werken. 
Deze inrichting sluit aan bij wat er landelijk gevraagd wordt in het programma 'Samen tegen mensenhandel'. 
Hier ligt een belangrijke taak voor gemeenten en het sluit tevens aan bij het Interbestuurlijk programma (IBP, 
punt 5.11) en de taakstelling vanuit het landelijk actieprogramma ‘Samen tegen Mensenhandel’. 
 
Waarom deze raadsbrief? 
In artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet staat dat wij de raad alle inlichtingen verschaffen die de raad 

 



voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. Wij meenden er daarom goed aan te doen u van ons besluit op 
de hoogte te stellen. Wij stellen u voor deze raadsbrief voor kennisgeving aan te nemen. 
 
Heeft u nog vragen? 
Neem dan contact op met de raadsgriffier. Deze zal uw vragen aan ons college kenbaar maken. 
 
 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Dinkelland, 
 
 
de secretaris     de burgemeester 

 

 

 

 

 

 

 
E.M. Grobben 

 
J.G.J. Joosten 


