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De adviesraad stelt het op prijs dat hij gevraagd is advies uit te brengen over het
conceptstuk ’Aanpak mensenhandel in Zuidplas’. Mensenhandel en breder
uitbuiting van mensen moeten bestreden worden omdat zij de menselijke
waardigheid aantasten. Daarbij is het belangrijk dat we ons ervan bewust zijn
dat deze zaken ook in Zuidplas kunnen voorkomen en dat we weten hoe we met
signalen daarover moeten omgaan.
De adviesraad is positief over de bedoeling van dit stuk maar meent dat op een
aantal punten aanscherping en verduidelijking mogelijk en wenselijk is. Hierna
benoemt de adviesraad de belangrijkste punten.
Na een uitleg over mensenhandel en uitbuiting volgt wat de taak en
verantwoordelijkheid van de gemeente is (p.7).
De adviesraad vindt het opvallend dat de gemeente zich ziet als de aangewezen
partij om regie in handen te nemen en partijen bij elkaar te brengen, voor
samenwerking in een aanpak die zowel bestuurlijk als strafrechtelijk van aard is.
Mensenhandel en uitbuiting zijn veelal bovengemeentelijk georganiseerd net als
opsporing en vervolging en de vele ketenpartners. Regie op een hoger niveau
lijkt dan voor de hand te liggen.
Het verbaast de adviesraad dat ‘handhaving’ niet genoemd wordt als
gemeentelijke taak en verantwoordelijkheid. Juist op gemeentelijk niveau zou
kennis aanwezig moeten op welke plekken er risico’s zijn van mensenhandel,
prostitutie, uitbuiting. Een alerte houding is daarbij nodig. Zowel om mistanden
te (kunnen) signaleren als om te handhaven en de mogelijkheden die de
gemeente daarvoor heeft doelgericht in te zetten.
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Het valt de adviesraad op dat in het stuk sprake is van (vele) ketenpartners
maar dat niet duidelijk wordt gemaakt wie deze ketenpartners zijn, hoe zij aan
elkaar en aan de gemeente gelieerd zijn en wat hun eigen verantwoordelijkheid
is ten aanzien van handhaving en het voorkomen, signaleren en opsporen van
mensenhandel. De adviesraad denkt dat het toevoegen van een dergelijk
overzicht goed duidelijk maakt hoe mensenhandel ook buiten Zuidplas aangepakt
wordt.
Als pijlers voor het gemeentelijk beleid worden genoemd:
Pijler 1: mensenhandel voorkómen
Pijler 2: mensenhandel aanpakken
Pijler 3: slachtoffers beschermen
Bij de uitwerking van deze pijlers of doelen mist de adviesraad enkele punten:
Bij de actiepunten wordt genoemd: Het actief benaderen van private organisaties
die (on)bewust mensenhandel faciliteren zoals aanbieders van overnachtingen en
de vervoerbranche.
De adviesraad mist hier een heldere verwijzing naar de agrarische sector
(tuinbouw) waarvan bekend is dat er soms sprake is van mensenhandel en/of
uitbuiting, zoals ook in het conceptstuk wordt genoemd. Ook de in het stuk als
risicosectoren genoemde vakantieparken en horeca worden hier niet expliciet
benoemd.
De adviesraad mist bij ‘beschermen van slachtoffers’ de aanwezigheid van een
vertrouwenspersoon. Het is voorstelbaar dat sommige personen behoefte hebben
aan een vertrouwenspersoon voordat zij willen praten over wat hen is
overkomen.
Tot slot constateert de adviesraad dat in het stuk niet duidelijk is ‘wie, wanneer,
wat gaat doen en hoe’.
Anders gezegd als er een signaal binnenkomt over bijvoorbeeld prostitutie en
mensenhandel hoe komt dit signaal dan bij de juiste ketenpartner zodat het
signaal goed onderzocht kan worden en indien nodig tot arrestatie en berechting
kan worden overgegaan en de slachtoffers geholpen worden?
Ook in dat kader geeft in overweging te onderzoeken of een gemeentelijk
meldpunt waar mensen vertrouwelijk verdenkingen aan kunnen doorgeven
meerwaarde heeft in de aanpak van mensenhandel.
Samenvattend adviseert de adviesraad:
− Meer nadruk te leggen op de mogelijkheden die handhaving biedt.
− Risicosectoren duidelijk te benoemen.
− Een vertrouwenspersoon te benoemen in het kader van het beschermen
van slachtoffers.
− De mogelijke meerwaarde van een gemeentelijk meldpunt te
onderzoeken.
− Duidelijk te maken wie, wanneer, wat gaat doen en hoe.
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De adviesraad geeft in overweging bij de verdere uitwerking en invulling de
ervaringen van andere gemeenten en de deskundigheid van organisaties zoals
Comensha te betrekken .
De adviesraad is gaarne bereid het advies toe te lichten.
Dit advies is vastgesteld in de vergadering van de adviesraad op 21 maart 2022.
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