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Onderwerp
Borging project mensenhandel
Voorstel

1. De ketenregisseur Mensenhandel organisatorisch te borgen bij het RIEC Limburg
2. De zorgcoördinatoren te borgen bij een nader te bepalen zorginstelling in
Noord/Midden-Limburg en Zuid-Limburg

Inleiding
Op 1 sept 2013 startte in de Provincie het project Mensenhandel. Het project werd
gefinancierd door de Provincie Limburg. Deze financiering eindigde op 31 december 2017
Vanwege het belang van de aanpak van mensenhandel ( een van de landelijke
ondermijningsthema's binnen het RIEC verband) werd door de stuurgroep RIEC besloten
het project voor 1 jaar te verlengen, onder de afspraak dat de portefeuillehouder
gedurende 2018 met een borgingsvoorstel zou komen voor 31 december 2018. De
financiering voor het jaar 2018 werd gevonden in een tijdelijke bijdrage van J&V aan het
RIEC.

Afgelopen maanden werd gewerkt aan dit borgingsvoorstel, dat tijdens het Informerende
RIEC overleg (IRo) van 10 oktober 2018 werd besproken met de burgemeesters.
Er zijn de afgelopen maanden vele gesprekken gevoerd om

tot een borgingsvoorstel te
komen. Samengevat heeft dit onderstaande voorstel geleid:
1. De ketenregisseur Mensenhandel organisatorisch te borgen bij het RIEC Limburg
2. De zorgcoördinatoren te borgen bij een nader te bepalen zorginstelling in
Noord/Midden-Limburg en Zuid-Limburg.
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Dit past in de taakstelling/begrotingssysteem van het RIEC en vereist geen additionele
middelen. De beslissingsbevoegdheid om de ketenregisseur op deze wijze te borgen
berust bij de stuurgroep RIEC.

Weert,
16 november 2018
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Ad2.
Basis voor dit voorstel is het (landelijk) voornemen van wethouders van

centrumgemeenten om de coördinatie van organisatie en uitvoering van zorgtaken voor
slachtoffers mensenhandel, zoals omschreven in het rapport Lenferink, inhoud te geven.
Anders dan in vele ander regio's beschikt Limburg over zorgcoördinatoren. Waar het nu
om gaat is dat deze organisatorisch/financieel te borgen. De kosten voor de borging van
de zorgcoördinatoren zijn circa € 100.000 voor de 33 gemeenten gezamenlijk per jaar

Beoogd effect/doel
Het organisatorisch/financieel borgen van zorgcoördinatie voor slachtoffers mensenhandel
in Limburg bij een zorginstelling.

Argumenten
Weert is van mening dat de twee functies gezamenlijk onder het RIEC geborgd
moeten
worden. De afgelopen maanden is dit voorstel onderzocht en blijkt dit in de
zouden
praktijk niet haalbaar te zijn.
Het belang van zorgcoördinatie wordt onderkend. Daarom is besloten niet vast te blijven
houden aan het eerdere standpunt maar mee te gaan in het voorstel om de
zorgcoördinatoren te borgen bij een zorginstelling en akkoord te gaan met het bijdragen
aan de bij behorende financiering.
De gemeente

Kanttekeningen en risico's
Indien de financiering niet gerealiseerd wordt, zal de functie zorgcoördinatie stoppen.
Deskundigheid, kennis en ervaring rond de zorg voor slachtoffers mensenhandel gaat
hiermee verloren.

Financiële, personele en juridische gevolgen
De kosten die direct verbonden zijn met het verlenen van individuele hulp aan slachtoffers
van mensenhandel worden betaald uit de reguliere middelen voor (medische) zorg en
ondersteuning, met name uit de maatwerkmiddelen voor de Torgverzekeringswet,
jeugdwet en/of Wmo. De kosten voor zorg coördinatie vallen echter niet onder de
reikwijdte van de maatwerkmiddelen. Ze kunnen echter wel worden gezien als
voorwaardelijk aan de effectiviteit en doelmatigheid van de noodzakelijke zorginzet. Als
zodanig is het verdedigbaar de zorg coördinatie te vergoeden uit de middelen voor
algemene Wmo voorzieningen.
De jaarlijkse kosten d € 100.000,- voor de borging van de zorg coördinatoren worden
verdeeld over de 33 Limburgse gemeenten. Het aandeel van de gemeente Weert is voor
2019 € 3.750,- en voor 2020 en de jaren daarna € 5.000,-. Deze kosten kunnen worden
opgevängen binnen de exploitatieopzet Wmo, post algemene voorzieningen (6700001).
Personele en juridische gevolgen zijn niet van toepassing
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Overleg gevoerd met
Intern: Patricia Vos, beleidsadviseur financiën
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