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Naam onderwerp:  Beleidskader bestuurlijke aanpak mensenhandel
  
 
 
 
Aanleiding 
Bij raadsinformatiebrief van 25 oktober jl. heeft het college de raad geïnformeerd over het 
Beleidskader bestuurlijke aanpak mensenhandel. Deze brief is op 11 november jl. ter kennis 
gebracht van de commissie Samen leven. De inhoud van dit beleidskader is reden dit 
onderwerp voor een commissievergadering te agenderen. Wat in de commissievergadering 
aan de orde zou moeten komen, is opgenomen onder “omschrijving”. 
 
 
Omschrijving 
In het beleidskader wordt aangegeven dat het dient als aanpak ter bestrijding van mogelijke 
misstanden in de prostitutie sector, bij de jeugdprostitutie, de loverboy problematiek, en de 
mensenhandel.  
Er wordt gesteld dat -voor zover bekend in Ridderkerk- er geen sprake is van misstanden. 
Vraag: kan de burgemeester aangeven waar deze veronderstelling op gebaseerd is? 
Onderzoek? Meldingen politie? Kan de burgemeester daarin inzicht geven? 
  
Het beleidskader stelt dat in de gemeente Ridderkerk het 0-beleid geldt d.w.z. geen 
vergunning voor het vestigen van seksbedrijven. Een risico van dit beleid is dat prostitutie en 
mensenhandel verschuift naar de illegaliteit en misstanden onzichtbaar worden. De notitie 
stelt dat er vooral op het gebied van handhaving en toezicht op de illegale sector nog veel te 
winnen valt (blz. 4).  
Vraag: kan de burgemeester aangeven of de gemeente daar actief beleid op voert? Op 
welke wijze vult de gemeente haar verantwoordelijkheid in?  
 
Het beleidskader gaat vooral in op handhavingsbeleid en de instrumenten die de gemeente 
daartoe ter beschikking staan.  
Vraag: kan de burgemeester aangeven welk  preventief beleid wordt gevoerd om te 
voorkomen dat jonge meisjes in de prostitutie terecht komen? 
Landelijk gezien neemt de loverboy problematiek toe. Ziet de gemeente voor zichzelf een rol 
in voorlichtende en waarschuwende zin? 
Waar kunnen slachtoffers van loverboy problematiek terecht in Ridderkerk? 
Wordt scholen, sportverenigingen gevraagd op dit punt (extra)oplettende te zijn en is dit een 
punt van bespreking in het overleg dat de gemeente heeft met de Ridderkerkse scholen? 
 
Doel bespreking / beraad 
 
Informatie, inzicht verkrijgen in aanpak gemeente Ridderkerk 
 
 


