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Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum 

Raadsvragen Kenniscentrum 
Mensenhandel Twente 

3342542  18 januari 2022 

Geachte mevrouw van den Beukel, 

Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente. 

   

 Bezoekadres  E-mailadres 

 Burgemeester van der 
Dussenplein 1 

gemeente@hengelo.nl 

Telefoonnummer 

  14-074 

 

Naar aanleiding van uw vragen over het Kenniscentrum Mensenhandel Twente (KMT), hierbij onze 
reactie: 

 
Vraag 1a: 

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. Kunnen we ervan uitgaan, dat de kosten voor de Hengelose deelname aan dit 

onderdeel van de VRT gedekt zijn? 
 

Antwoord 1a: 
Er zijn geen financiële consequenties verbonden aan deelname. In september 2020 heeft het Rijk 

structureel extra middelen beschikbaar gesteld voor centrumgemeenten voor de aanpak van 
huiselijk geweld en kindermishandeling. De gemeente Enschede heeft als centrumgemeente 

besloten om een deel van deze extra structurele jaarlijkse middelen (E300.000) in te zetten voor 
het Regionale Kenniscentrum Mensenhandel Twente. Daarmee vervalt de noodzaak dat de 

regiogemeenten (zoals Hengelo) uit eigen middelen bij moeten dragen. 
 

Vraag 1b.  
Is het mogelijk om ons een korte inkijk in de onderlinge financiële verhoudingen te 

geven? 
 

Antwoord 1b: 
Zie antwoord vraag 1a. De gemeente Hengelo heeft geen kosten. 

 
Vraag 2: 

Aan het Kenniscentrum Mensenhandel Twente zijn regionale en landelijke 
netwerkpartners verbonden. Zijn er al Hengelose partners aangesloten? Zo ja, wie zijn 

dat? 
 

Antwoord 2: 
Er zijn geen specifieke Hengelose partners betrokken, behalve dat partijen signalen kunnen 

doorgeven aan medewerkers van de gemeente Hengelo. Er zijn wel veel andere partijen betrokken. 
Zoals Politie, RIEC, OM, Zorg en Veiligheidshuis, Veilig Thuis Twente, Kadera, Comensha, VNG, 

Nationaal Rapporteur Mensenhandel en uiteraard de 14 Twentse gemeenten. We hebben onze 
lokale partners wel gewezen op de aanwezigheid en mogelijkheden van het KMT. 
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Vraag 3a: 
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. Welke rol heeft Gemeente Hengelo in dit 
verband? Zoals: geeft Gemeente Hengelo, zodra zij slachtoffers van mensenhandel 

signaleren, dit door aan het kenniscentrum? 
 

Antwoord 3a: 
Medewerkers van de gemeente Hengelo hebben - net zoals vele andere professionals in Hengelo -  

een signalerende rol. Bij vragen of zorgen omtrent mensenhandel, kunnen wij gebruik maken van 
het Kenniscentrum. Zij denken met ons en eventuele andere betrokken partijen mee. Indien nodig 

wordt een gericht plan van aanpak gemaakt. Daarnaast denkt de gemeente Hengelo mee over 
beleid voor de komende jaren door deel te nemen aan de werkgroep Kenniscentrum 

Mensenhandel.  
  

Vraag 3b: 
Nemen medewerkers van Gemeente Hengelo deel aan het trainingsaanbod van het 

Kenniscentrum om hun signalerende rol adequaat uit te kunnen voeren? 
 

Antwoord 3b: 
Waar dat nodig en mogelijk is, nemen onze medewerkers daaraan deel. 

 
Vraag 4: 

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

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

 
Antwoord 4: 

Nee, wij kiezen niet voor een eigen lokale aanpak. Het Kenniscentrum Mensenhandel Twente geeft 
uitvoering aan de 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 repressie. Omdat mensenhandel 
zowel het domein zorg als het domein veiligheid raakt, is positionering op het snijvlak van deze 

twee het meest passend. Daarnaast zien we bij mensenhandel dat dit veelal lokaal overstijgend is 
en dat een regionale aanpak daarmee meer effectief is. 

 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 
 

Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van Hengelo, 

de secretaris,    de burgemeester, 

 
De heer J. Eshuis                                 De heer S.W.J.G Schelberg 


