
R A A D S I N F O R M A T I E B R I E F met beantwoording 
18R.00032 

Van: college van burgemeester en wethouders 

Datum : 30 januari 2018 

Portefeuillehouder(s) : burgemeester 

Portefeuille(s) : Veiligheid 

Contactpersoon J. van Luiing 

Tel.nr. : 8671 

E-mailadres luling.j@woerden.nl 

Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 40 van het Reglement van Orde van de 
gemeenteraad gesteld door Hugo Bulk 
van de Fractie van CU-SGP Woerden 
over mensenhandel en illegale prostitutie 

Beantwoording van de vragen: 

1. Heeft het college kennisgenomen van het tiende verslag van de Nationaal Rapporteur 
Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen d.d. 10 november 2017? Zo nee, waarom 
niet? 
Antwoord: 
Nee, wij hebben dit rapport als gemeente niet ontvangen. 

2. Kan het college informatie geven over de omvang van het fenomeen mensenhandel en illegale 
prostitutie in Woerden? 
Antwoord: 
In het uitvoeringsplan Integrale veiligheid 2016-2018 staat de volgende info m.b.t. mensenhandel: 
In 2015/eerste helft 2016 zijn er geen signalen geweest van mensenhandel. Signalen tweede helft 
2016/2017:1 casus m.b.t. thuisprostitutie. Vanuit de politie is nog de volgende aanvullende 
informatie geleverd: er zijn nauwelijks tot geen signalen van mensenhandel of illegale prostitutie. 
In 2017 en 2016 zijn er geen concrete aanwijzingen geweest voor prostitutie of mensenhandel in 
de gemeente Woerden. In 2015 zijn er twee meldingen geweest van het vermoeden van illegale 
prostitutie, echter is dat niet gebleken. Hetzelfde geldt voor 2014 waar 1 melding is gedaan van 
mogelijke illegale prostitutie. Ook in deze melding is dit niet aangetoond. 

3. Worden in Woerden signalen van mensenhandel (bijvoorbeeld in de landbouw, horeca, 
schoonmaak, maar ook criminele uitbuiting en het aanzetten van (minderjarige) personen om 
strafbare feiten te plegen) doorgegeven en adequaat opgepakt, bijvoorbeeld door zorgverleners 
aan politie en andere relevante (hulpverlenings-) instanties? Is er een centraal aanspreekpunt? 
Antwoord: 
De medewerkers bij de balie van het Klantcontactcentrum heeft hierover instructies gekregen en 
heeft een signalenkaart mensenhandel waardoor zij alert zijn op signalen. Indien er signalen van 
mensenhandel zijn, worden deze opgepakt door het team OOV (openbare orde en veiligheid). 

4. Worden via GroenWest signalen ontvangen dat er prostitutie plaatsvindt in door hen verhuurde 
woningen en wat wordt er met die signalen gedaan? 
Antwoord: 
Signalen van (thuis)prostitutie worden gedeeld en opgepakt in het Persoonsgerichte Aanpak 
Overleg (PGA). 
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5. Op welke manier vindt er in Woerden (momenteel) controle plaats op mensenhandel en 
prostitutie via bijvoorbeeld internet en thuisprostitutie? 
Antwoord: 
Controle op signalen op mensenhandel en prostitutie via bijvoorbeeld internet en thuisprostitutie 
vindt plaats door de politie (afdeling Zeden) of komen binnen via signalen van Boa's/ 
buurtbewoners/ GroenWest. 

6. Heeft het college hiermee voldoende zicht op alle vormen van mensenhandel en prostitutie in 
Woerden? Zo ja, waaruit blijkt dat? En zo niet, wat is er nodig om dat wel voldoende in beeld te 
krijgen? 
Antwoord: 
We blijven alert op signalen en zorgen dat we kennis op peil houden over nieuwe vormen en 
constructies die mensenhandelaren hanteren. Wanneer er signalen zijn wordt er integraal 
opgetreden in gezamenlijkheid met alle relevante partners. 

7. Wat is het huidige beleid op het voorkomen van (illegale) prostitutie en mensenhandel? Indien er 
geen beleid is, wil het college dat oppakken? En indien er wel beleid is, is er een actualisatie 
nodig? 
Antwoord: 
In het uitvoeringsplan Integrale veiligheid 2016-2018 staat de volgende info m.b.t. prostitutie: 
De gemeente Woerden heeft momenteel geen seksinrichting en verouderd beleid. Gemeentelijk 
beleid wordt geactualiseerd zodra het wetsvoorstel Wet regulering prostitutie en bestrijding 
misstanden in de seksbranche inwerking is getreden. Wat betreft inwerkingtreding is er nog niets 
bekend. Op dit moment ligt het wetsvoorstel ter goedkeuring bij de Eerste Kamer. (Kamerstukken II 
2015/2016, 33885, A.). De APV wordt ook gewijzigd. 

Bijlagen: 

De ingekomen brief met corsanummer: 17.026064 

De burg De secretaris ter 

V boer drs. M.H.J. van Krui 
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From: Plukaard, Wendy <plukaard.w>
Sent: donderdag 28 december 2017 15:03:23
To: !Raadsleden; !Burgemeester en wethouders
Cc: Stadhuis; !Concernzaken 
Subject: ex artikel 40 vragen RvO van ChristenUnie/SGP inzake mensenhandel en illegale prostitutie
Attachments: 171228 artikel 40 vragen cusgp inzake mensenhandel en illegale prostitutie.pdf 

Aan het college van B&W
Cc Raad

Bijgaand treft u aan de schriftelijke vragen ex artikel 40 RvO van de fractie ChristenUnie/SGP inzake mensenhandel en illegale prostitutie. Conform het Reglement 
van Orde, dient het college de vragen binnen een termijn van 30 dagen te beantwoorden, te weten voor 27 januari 2018.

Met vriendelijke groet,

Wendy Plukaard

Wendy Plukaard | Algemeen secretaris vd Griffie | Gemeente Woerden 
Postbus 45, 3440 AA Woerden | De Bleek 10, 3447 GR Woerden

T 0348 – 428 805 | https://gemeenteraad.woerden.nl 
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