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Aan het college van Hengelo  

Hengelo, 25 november 2021 

  

Betreft:  Kenniscentrum Mensenhandel Twente 

 

Geacht College,  

Een PR campagne op sociaal media omtrent het lanceren van het Kenniscentrum Mensenhandel Twente 
trok onze aandacht. Als fractie zijn we blij om ook onze burgemeester als representant van de Hengelose 
deelname op de foto terug te zien.  

   

Op de website www.mensenhandeltwente.nl is te lezen: “Het Kenniscentrum Mensenhandel Twente is 
in mei 2021 opgericht om gemeenten en andere partners te ondersteunen bij de aanpak van 
mensenhandel. Voor een sluitende ketenaanpak moet er een goede verbinding zijn tussen 
slachtofferzorg en daderaanpak. Zowel beleidsmatig als operationeel. Daarmee gaan we ook 
versnippering van initiatieven tegen. Het Kenniscentrum levert hier een belangrijke bijdrage aan.”  

Het kenniscentrum richt zich zowel op professionals maar ook op slachtoffers van mensenhandel. Bij 
mensenhandel is te denken aan o.a. arbeidsuitbuiting, criminele uitbuiting, seksuele uitbuiting, 
orgaanhandel en gedwongen draagmoederschap. 

ChristenUnie Hengelo heeft volgende vragen: 
 

1. Op de website www.mensenhandeltwente.nl is te lezen, dat het kenniscentrum onderdeel van 
het Zorg- en Veiligheidshuis Twente is en wederom onder de Veiligheidsregio Twente valt. In 
onze beleidsbegroting 2022-2025 maar ook in de Tweede Beleidsrapportage 2021 is er i.i.g. niets 
over te lezen. De Veiligheidsregio Twente (VRT) is een verbonden partij waar Gemeente Hengelo 
een groot aandeel aan heeft.  
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a. Kunnen we ervan uitgaan, dat de kosten voor de Hengelose deelname aan dit onderdeel 
van de VRT gedekt zijn?  

b. Is het mogelijk om ons een korte inkijk in de onderlinge financiele verhoudingen te 
geven? 

2. Aan het Kenniscentrum Mensenhandel Twente zijn regionale en landelijke netwerkpartners 
verbonden.  

a. Zijn er al Hengelose partners aangesloten? Zo ja, wie zijn dat? 
3. In ons Integraal Veiligheidsbeleid 2021-2024 staat, dat bij complexe meer dimensionale 

problematiek het Zorg en Veiligheidshuis een coördinerende rol vervult en daar waar de 
oplossing van vraagstukken het lokale niveau overstijgt, wij als gemeente de samenwerking in 
een groter verband zoeken. 

a. Welke rol heeft Gemeente Hengelo in dit verband? Zoals: geeft Gemeente Hengelo, 
zodra zij slachtoffers van mensenhandel signaleren, dit door aan het kenniscentrum? 
Nemen medewerkers van Gemeente Hengelo deel aan het trainingsaanbod van het 
Kenniscentrum om hun signalerende rol adequaat uit te kunnen voeren? 

4. Het IBP (Interbestuurlijk Programma, punt 5.11) stelt, dat elke gemeente in 2022 een duidelijke 
en geborgde aanpak Samen tegen mensenhandel moet hebben.1 

a. Is Gemeente Hengelo voornemens om n.a.v. de samenwerking aan het Kenniscentrum 
Mensenhandel Twente een eigen lokale aanpak te formuleren? 

 
Wij kijken uit naar uw beantwoording.  
 

Met vriendelijke groeten, 
 
Susanne van den Beukel 
Fractievoorzitter ChristenUnie Hengelo 

 
1 https://vng.nl/rubrieken/onderwerpen/mensenhandel (25.11.2021) 


