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Uw raad heeft tijdens de behandeling van het Voorstel van het college inzake Integraal 

Veiligheidsbeleid 2019-2022 Den Haag, een veilige (thuis)basis (RIS301821) op 4 april 2019 de door 

het raadslid de heer Grinwis ingediende motie H.4 ‘Slachtoffers mensenhandel beter re-integreren’ 

(RIS302261) aangenomen.  

 

De motie luidt als volgt:  

 
Constaterende dat: 

 in het coalitieakkoord Den Haag: Stad van Kansen en Ambities staat: “Slachtoffers van 

mensenhandel beschermen wij en wij zorgen voor opvang en instroom in de reguliere 

maatschappij”;  

 er in het Integraal Veiligheidsplan wordt gesproken over een integrale aanpak van 

mensenhandel, waarin het voorkomen van mensenhandel, de aanpak van 

mensenhandelaren en de bescherming van slachtoffers als essentiële onderdelen worden 

genoemd;  

 er in het kader van die aanpak niet gesproken wordt over re-integratie in de samenleving 

van slachtoffers van mensenhandel;  

 

Overwegende dat: 

 het voorkomen en aanpakken van mensenhandel en het beschermen van slachtoffers van 

groot belang zijn, maar dat ook het begeleiden van slachtoffers die zijn opgevangen naar 

een goede plek in de maatschappij een onmisbare schakel is;  

 slachtoffers die uit de handen van de mensenhandelaars zijn ontsnapt dan wel bevrijd 

meestal geen netwerk hebben dat tot hulp is en hierdoor in hetzelfde gevaarlijke netwerk 

blijven hangen, aangezien toegang tot andere netwerken complex is;  
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Verzoekt het college:  

 in het kader van de op te stellen integrale aanpak van mensenhandel ook na te gaan of en 

hoe uitvoering gegeven kan worden aan de re-integratie in de samenleving van slachtoffers 

van mensenhandel, op het gebied van huisvesting, (om)scholing en schuldhulpverlening. 

 

Hierbij informeert het college de raad over de afdoening van de motie. 

 

Het voornemen is om de ambities uit het zorg- en volksgezondheidsbeleid en het Integraal 

Veiligheidsplan 2019-2022 uit te werken in een integraal actieprogramma mensenhandel aan de hand 

van de pijlers preventie, bestrijding, bescherming van slachtoffers en ketensamenwerking. Een betere 

reïntegratie in de samenleving van slachtoffers mensenhandel is één van de onderdelen die bij het 

opstellen van dit actieprogramma worden meegenomen. Na het zomerreces wordt actieprogramma 

mensenhandel verstuurd.  

 

Het college beschouwt de motie hiermee als afgedaan. 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

de wnd. secretaris, de burgemeester, 

 

Dineke ten Hoorn Boer Pauline Krikke 

 
 


