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Geachte raads- en commissieleden, 
 
Waarover gaat deze brief? 
In onze collegevergadering hebben we gesproken over het Kenniscentrum Mensenhandel Twente. 
 
De afgelopen jaren is in de regio veel aandacht gevraagd voor Mensenhandel. Twente is proactief als het 
gaat om de aanpak tegen mensenhandel en heeft een stevige bestuurlijke structuur en ketensamenwerking 
op de terreinen van zorg, veiligheid en straf. De ambitie richting de toekomst is om te gaan voor een 
uitbuitingsvrij Twente, door slachtofferschap te voorkomen en Twente zo onaantrekkelijk mogelijk te maken 
voor mensenhandelaren. Het Kenniscentrum Mensenhandel Twente (hierna KMT) geeft uitvoering aan deze 
integrale aanpak en krijgt een centrale positie, een verbindende rol in de regio en levert een bijdrage in de 
gehele keten van preventie tot en met straf. 
 
Ons besluit 
In onze vergadering hebben we besloten: 
1. om in te stemmen met de positionering van het Kenniscentrum Mensenhandel Twente binnen het 

Zorg- en Veiligheidshuis. 

 
Toelichting 
Maatschappelijk probleem 
Mensenhandel is een complex maatschappelijk probleem. Mensenhandel komt namelijk overal voor in 
diverse vormen. Ook in Twente zien wij schrijnende signalen van mensenhandel, waarin vaak kwetsbare 
personen worden uitgebuit. Het gaat dan om minderjarigen die in handen vallen van loverboys, vrouwen die 
zichzelf gedwongen moeten prostitueren, arbeidsmigranten die worden uitgebuit en tegen hoge prijzen en 
slechte omstandigheden hun onderdak verkrijgen en personen die als stroman of werker worden ingezet bij 
criminele activiteiten. 
 
Het is van belang dat we meer zicht krijgen op de problematiek in Dinkelland zodat we zo snel mogelijk 
kunnen ingrijpen, noodzakelijke en passende hulp in kunnen gaan zetten om erger te voorkomen. Landelijke 
cijfers laten zien dat 85% van de slachtoffers niet in beeld is. Er is sprake van onderrapportage door ‘Wat je 
ziet, is alles wat er is’- effect - oftewel: mensen oordelen op de beschikbare informatie. 
Loverboyproblematiek en mensenhandel vraagt juist om het omgekeerde, namelijk een laag dieper kijken. 
 
De cijfers van Dinkelland zijn niet bekend. We weten wel dat bij de uitrol van het Meldpunt in Enschede er 
geen signalen van loverboyproblematiek en mensenhandel waren, maar door onderzoek en actief beleid 
bleek dit wel degelijk het geval. De kans is reëel dat dergelijke problematiek in Dinkelland aan de orde is en 
zich overal afspeelt, maar tot nu toe onzichtbaar of onherkenbaar is gebleven. 

 



 
Van meldpunt naar kenniscentrum mensenhandel 
Het college heeft op 10-12-2019 besloten zich aan te sluiten en te committeren aan een regionaal Meldpunt 
Loverboyproblematiek/ mensenhandel Twente. U bent hierover geïnformeerd door middel van een raadsbrief. 
Hierna zijn initiatieven samengebracht en is de doorontwikkeling naar een regionaal Kenniscentrum 
Mensenhandel Twente (KMT) in gang gezet. Hiermee is een sluitende aanpak voor alle 14 gemeenten 
geborgd. De coördinatie van slachtoffers loverboyproblematiek en slachtoffers mensenhandel wordt op deze 
manier centraal geregeld. 
 
Deze inrichting van het KMT sluit aan bij wat er landelijk gevraagd en wettelijk verplicht gesteld is in het 
programma 'Samen tegen mensenhandel'. Hierin wordt gesteld dat gemeenten per 2022 een gerichte 
aanpak dienen te hebben voor deze complexe problematiek. Op deze manier voldoen we aan onze 
landelijke opgave voor 2022. 
 
Zorg- en Veiligheidshuis Twente 
In het Zorg- en Veiligheidshuis Twente werken partners uit de strafrecht- en zorgketen samen. Doel is het 
terugdringen van overlast, huiselijk geweld en criminaliteit. De partners signaleren problemen, bedenken 
oplossingen en voeren die samen uit. Werkprocessen worden op elkaar afgestemd, zodat strafrecht en zorg 
elkaar aanvullen. 
 
Omdat Mensenhandel zowel het domein zorg als het domein veiligheid raakt is positionering op het snijvlak 
van deze twee het meest passend. De positionering van het KMT is ter informatie neergelegd binnen 
verschillende gremia zowel ambtelijk als bestuurlijk. 
 
Financiering 
De kosten worden gedekt vanuit de extra rijksmiddelen voor de aanpak Huiselijk Geweld en 
Kindermishandeling. 
 
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 plv. secretaris 
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de burgemeester

 
 
 
J.G.J. Joosten 


