
 

 

 
 
 

Motie 13 is met 27 stemmen voor (Roosendaalse Lijst, CDA, PvdA, VLP, Lokaal Sociaal 
21, GroenLinks, Burger Belangen Roosendaal, ChristenUnie, D66 en Wezenbeek) en 4 
stemmen tegen (VVD) aangenomen. 

 
 
 

MOTIE 13 
Functie Zorg-coördinator slachtoffers van mensenhandel uitbreiden naar 1 fte 

 
De gemeenteraad van Roosendaal in vergadering bijeen op 22 juli 2021, gehoord hebbende de 
beraadslagingen over de Kadernota 2022. 
 
Constaterende dat: 

• Gemeenten wettelijk verplicht zijn om een laagdrempelig en veilig aanspreekpunt te bieden voor 
slachtoffers van mensenhandel via een zorgcoördinator; 

• In het Actieplan Integrale Veiligheid het thema mensenhandel als speerpunt wordt benoemd; 

• Het dossier mensenhandel (opvang, ondersteuning en nazorg, coördinatie slachtoffers, en het 
maken van beleid) een gemeentelijke taak betreft, maar het dossier om een integrale kijk vraagt 
en daarom een zorgcoördinator op districtsniveau gewenst is;  

• De gemeenten binnen het district de Markiezaten de functie van zorgcoördinator voor 
slachtoffers van mensenhandel in 2021 voor 0,5 fte hebben ingevuld waarbij deze 
zorgcoördinator in beginsel is aangesteld voor de duur van 1 jaar en deze functie fysiek is 
ondergebracht bij het Zorg en Veiligheidshuis; 
 

Overwegende dat:  

• De functie van zorgcoördinator voor Roosendaal cruciaal is op het gebied van preventie, 
signalering, hulpverlening en het creëren van perspectief voor slachtoffers van mensenhandel -
met arbeidsuitbuiting als onderdeel daarvan- en dit zeker van toepassing is in een grensregio als 
de Markiezaten, met relatief hoge werkloosheid, drugscriminaliteit en een toenemend aantal 
seizoenarbeiders en arbeidsmigranten;  

• Mensenhandel een verborgen misdaad is, die vaak pas aan het licht komt als we erop gaan 
letten; Door het proces voor slachtoffers mensenhandel beter en eenduidiger te organiseren met 
behulp van de zorgcoördinator, is de problematiek van mensenhandel steeds beter zichtbaar 
geworden en daarbij kan geconstateerd worden, dat de inzet -vertaald naar fte- die op dit 
moment wordt besteed aan deze functie feitelijk onvoldoende is voor een brede en integrale 
aanpak van mensenhandel1;  

• De werkzaamheden van de zorgcoördinator hiermee dus onder druk komen te staan en het 
daarom niet alleen wenselijk is om de functie voor 2022 met 0,5 fte te continueren, maar hier -
vergelijkbaar met andere districten- in een fulltime dienstverband invulling aan te geven, als 
belangrijk onderdeel van de aanpak mensenhandel; 

 
Verzoekt het college om:  

1. Met de gemeenten binnen het district de Markiezaten tot overeenstemming te komen over 
continuering van de functie van zorgcoördinator in 2022, waarbij voor 0,5 fte het 

 
1 De zorgcoördinator heeft de doelstelling voor dit jaar nu reeds ruimschoots gehaald. Het aanbod is  

  dus 2x zo groot als verwacht. 



 

uitgangspunt is dat hiervoor dezelfde kostenverdeling per deelnemende gemeente wordt 
gehanteerd als in 20212; 

2. Als gemeente Roosendaal het voortouw te nemen in het uitbreiden van deze functie naar 1 
fte, waarbij voor het jaar 2022 de extra 0,5 fte à €38.000 door de gemeente Roosendaal, 
wordt bekostigd en waarbij dit incidentele bedrag wordt gedekt uit de Algemene Reserve;  

3. De gemeenten binnen het district de Markiezaten voor te stellen om de fulltime functie van 
zorgcoördinator per 2023 structureel te borgen binnen het Zorg en Veiligheidshuis, waarbij 
de deelnemende gemeenten naar evenredigheid bijdragen aan de kosten; 

4. Deze motie onder de aandacht te brengen van de colleges van B&W en gemeenteraden van 
de betrokken gemeenten. 
 

En gaat over tot de orde van de vergadering. 
 
Namens,  
 
ChristenUnie, Karen Suijkerbuijk-Ader 
Roosendaalse Lijst, Yvonne de Beer 
PvdA, Michael Yap 
Burger Belangen Roosendaal, Selda Bozkurt 
Lokaal Sociaal 21, Marion Heessels 
D66, Harm Emmen 
GroenLinks, Annette Gepkens 
 
 
 

 
2 Het aandeel voor de gemeente Roosendaal bedraagt €9.994, Voor dit bedrag is dekking in de    
  (concept)begroting 2022. 


