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Rapport Mensenhandel

Geachte leden van de raad,
Op 12 december j l . heeft burgemeester C. Bijl in Den Haag van de Nationaal Rapporteur
Mensenhandel, mevrouw CE. Dettmeijer-Vermeulen, het rapport "Mensenhandel" in
ontvangst genomen. Wij hebben het rapport voor u bijgevoegd.
Het rapport geeft de visie weer van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel op de volgende
aspecten: wordt het risico op mensenhandel in gemeenten onderkend, welke acties worden in
de gemeenten ondernomen om mensenhandel te voorkomen en te bestrijden en in hoeverre is
tussen ketenpartners de noodzakelijke samenwerking op het gebied van mensenhandel tot
stand gekomen.
Het rapport is geschreven met gebruikmaking van informatie tot 31 mei j l . Ontwikkelingen
nadien zijn niet meegenomen. Ten behoeve van het onderzoek werden telkens diverse
personen geïnterviewd. Een lijst met geïnterviewden is in het rapport opgenomen.
Het rapport kent naast algemene onderdelen ook hoofdstukken waarin een weergave is
gegeven van een onderzoek bij de vier gemeenten Arnhem, Emmen, Eindhoven en
Vlaardingen. De selectie van deze gemeenten is in het rapport beargumenteerd.
Wij hebben van de inhoud van het rapport, en in het bijzonder van het hoofdstuk over Emmen
(en Drenthe), kennisgenomen. Hoewel het rapport een aantal belangwekkende zaken
aansnijdt, herkennen wij niet alles wat in het rapport staat geschreven. I n het kader van het
onderzoek werd niet gevraagd om een bestuurlijke reactie. Over het concept van het rapport
werden wij als college niet geraadpleegd. Geregistreerde opmerkingen betreffen derhalve geen
bestuurlijke standpunten. Bepaalde vermeldingen zijn bovendien door de actualiteit
achterhaald. De resultaten uit de multidisciplinaire controles in het kader van ons project
"Octopus" zijn bijvoorbeeld niet verwoord.
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In het rapport zijn aanbevelingen opgenomen. Deze gelden in het algemeen en zijn niet
beperkt tot de geïnterviewde gemeenten. Wij nemen de aanbevelingen ons ter harte.
In Drenthe schetst het rapport een - ten tijde van het onderzoek genoteerd - beeld van een
bestuurlijke impasse. De ontwikkelingen die in Drenthe op gang zijn gekomen rechtvaardigen
dat beeld niet. Het onderwerp mensenhandel staat bij het openbaar ministerie, de politie en de
gemeenten Assen en Emmen nadrukkelijk op de agenda. Wij hebben vernomen dat het
rapport op korte termijn zal worden besproken in de regionale beheersdriehoek in Drenthe
(met deelname van burgemeester C. Bijl) en van een regionaal vervolg zal worden voorzien.
Wij zullen u daarover informeren.
Voor dit moment stellen wij u voor het rapport eerst voor kennisgeving aan te nemen. Wij
willen het graag met u bespreken in samenhang met het in begin volgend jaar aan u te bieden
Uitvoeringsprogramma Veiligheid 2013.
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Emmen,
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Rapport 'Mensenhandel' aanbieden aan de raad

Het college stelt u voor deze brief te verzenden en te plaatsen op de lijst ingekomen
stukken en de bijbehorende documenten ter inzage te leggen.
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20 december 2012
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