
 
 
 
 
 
 

 

Vragen, art. 43 
 

 

 
Aan:   College van Burgemeester en Wethouders gemeente Schagen 
Datum:  19-4-2018 
Betreft:  Schriftelijke vragen, artikel 43 RvO, Meldcode ‘Huiselijk geweld en  
                   kindermishandeling’ en als onderdeel daarvan de loverboy/  
                     pooierboy-problematiek 
 
__________________________________________________________________ 

Einde schriftelijke reactietermijn: 19 Mei 2018 
__________________________________________________________________ 

Aan het college van B&W, 

Aanleiding: 

In 2019 wordt de meldcode ‘Huiselijk geweld en kindermishandeling’ aangepast. 
Onderdeel van deze meldcode is de ‘lover/pooier/boy/girl’ problematiek. Landelijk is er  
sprake van ongeveer 6250 ‘lover/pooier/boy/girl’-slachtoffers per jaar. Slechts 11-15% 
van de slachtoffers komt in beeld bij zorgverleners. Schagen heeft een regiofunctie op 
onderwijsgebied. Dat maakt onze gemeente tot een interessante regio voor criminelen 
om contact te leggen en te onderhouden met scholieren. De VVD ontvangt signalen 
dat zij hierin slagen en dat scholieren uit onze regio soms al vanaf hun 11e/12e 
levensjaar terecht komen in het mensenhandelcircuit. We kunnen niet snel genoeg 
beginnen met het nemen van passende maatregelen. 

Vragen: 

1. Hoe zorgt de gemeente Schagen ervoor dat wijzigingen in de meldcode op juiste 
wijze worden geïmplementeerd, nageleefd en geëvalueerd in de werkprocessen 
van de organisaties? Wie zorgt daarvoor en wie houdt daar toezicht op? 

2. Hoe zorgt de gemeente Schagen voor voldoende deskundigheid bij 
beroepskrachten in de keten, zodat zij voldoende kennis en vaardigheden 
bezitten (en op peil houden) voor het signaleren van huiselijk geweld en 
kindermishandeling? 
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3. Welke meldingen van huiselijk geweld doen zich in welke mate voor?  
En als onderdeel daarvan: 

a. Heeft u een beeld van de omvang van de problematiek rondom 
     mensenhandel/pooierboy/loverboy-activiteiten in de gemeente Schagen?  
b. Hoe luidt het trendbeeld daaromtrent? 
c. Hoe relateert het antwoord op vraag 3a/3b zich tot andere gemeenten? 

4. Welke acties worden er ondernomen om het probleem aan te pakken  
en welke partijen zijn daarbij betrokken?   

5. Wat wordt er op dit moment gedaan aan voorlichting, bewustwording en 
preventie? 

6. Hoeveel zorgcoördinatoren en aandachtfunctionarissen heeft de gemeente in 
dienst die zich richten op de bestrijding van mensenhandel? Welke taken, 
bevoegdheden en verantwoordelijkheden hebben zij en is hun aantal toereikend? 

7. De gemeente gaf op 13-11-2017 aan: “in elke gemeente van NHN is via 
Openbare Orde en Veiligheid georganiseerd dat er een aparte zorgcoördinator 
mensenhandel aanwezig is binnen de organisatie. Bij misstanden kunnen 
mensen zich melden bij de balie, een boa aanspreken of zich bij de politie 
melden. Bij signalen van mensenhandel komt deze beleidsmedewerker in actie 
en pakt de eventuele casus op met betrokken partijen”.  Aangaande deze tekst:  

a. Kunt u uitvoeriger aangeven hoe het proces dat u hierboven beschrijft eruit   
 ziet, wie daarbij betrokken zijn en tot welke vervolgacties dit kan leiden? 
b. Is de zorgcoördinator die u beschrijft dezelfde persoon als de  
 beleidsmedewerker? Welke (hoofd)taken heeft/hebben deze functionarissen? 
c. Wie of wat bedoelt u met ‘betrokken partijen’? 

8. Welke opvang is er voor slachtoffers geregeld in onze regio en waar kunnen 
gezinnen begeleiding ontvangen? 

9. Hoe en met welke frequentie bent u voornemens commissie en raad hiervan op 
de hoogte te houden? 

Met vriendelijke groet, 
Angelique van Wijk  
Raadslid VVD Schagen 

Bijlagen: https://www.medemblikactueel.nl/2018/01/19/mensenhandelen-
loverboys-bij-gemeenten-noord-holland-nog-te-weinig-in-beeld/. 

https://www.nationaalrapporteur.nl/actueel/2017/minderjarige-meisjes-
vaker-slachtoffer-van-seksuele-uitbuiting-dan-gedacht.aspx 
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