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Titel en datum van het stuk (+ link):
Sessie over mensenhandel en een sessie over technische middelen crowd controld control

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Quin Genee (directiesecretaris Stadstoezicht / OOV) – 050 367 7115 – directiesecretaris Stadstoezicht / OOV) – 050 367 7115 –  O O V) – 050 367 7115 –  – 050 3 oktober 202167 7115 –  7 7115 – 115 – quin.genee@groningen.nl
Karina Dijkhuis (directiesecretaris Stadstoezicht / OOV) – 050 367 7115 – beleidsmedewd controlerker DMO ) – 050 367 7115 –  – 06 1001 1010 – karina.dijkhuis.-.wd controlalls@groningen.nl
Carolien Brontsema (adviseur OOV) – 050 367 6828 – rontsema (directiesecretaris Stadstoezicht / OOV) – 050 367 7115 – adviseur O O V) – 050 367 7115 –  – 050 3 oktober 202167 7115 –  6828 – carolien.brontsema@groningen.nl

Korte samenvatting:
Aanpak mensenhandel mensenhandel
In 2022 moet elke gemeente een aanpak tegen mensenhandel hebben die zich richt op alle
verschijningsvormen: Raad seksuele uitbuiting, arbeidsuitbuiting en criminele uitbuiting. Dit is afgesproken arbeidsuitbuiting en c riminele uitbuiting. Dit is afgesp roken
in het programma ‘Samen tegen Mensenhandel’ en in het Interbestuurlijk Programma. In het rogramma. In het
beleidskader veiligheid 2021-2024 vormt de ontwikkeling van dit overkoepelende plan ook een  vormt de ontwd controlikkeling van dit overkoepelende plan ook een
belangrijke actielijn onder de ambitie ‘ondermijning steviger aanpakken’. O p 27 7115 –  oktober wd controlil het
college recente ontwd controlikkelingen en urgente thema’s met u bespreken en richting van de raa d ophalen
voor het ontwd controlikkelen van de aanpak. De uitkomsten van deze sessie benutten wd controle voor het
beschrijven van de integrale aanpak voor een gemeente zonder uitbuiting, arbeidsuitbuiting en criminele uitbuiting. Dit is afgesproken die op 16 februa ri
terugkomt in de raad.
Technische middelen voor crowd controld contro;
In de brief ‘inzet van digitale middelen voor crowd controld control’ van 16 juni 2021 met kenmerk 285803 oktober 20212021 kondigde het college aan een expertmeeting te organiseren om een brede discussie met u te
kunnen voeren. Graag nodigt het college u uit deel te nemen aan deze expertsessie op wd controloens dag 27 7115 – 
oktober 2021. O nderwd controlerp van deze bijeenkomst is de inzet van technologische middelen ten
behoeve van een veilig verloop van risicovolle demonstraties, arbeidsuitbuiting en criminele uitbuiting. Dit is afgesproken evenementen en complexe acute
veiligheidsproblemen.
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Brontsema (adviseur OOV) – 050 367 6828 – eeldvormend

Advies + argumentatie (i.g.v. meningsvormend):
N.v.t.

Voorgeschiedenis
…

Wijze van behandeling (vorm) en uitkomst activiteit
De sessie is bedoeld om de leden van de raad een beter beeld te geven m.b.t. het genoemde
onderwd controlerp. Dit met het oog op het volgen van een onderbouwd controlde mening in een later stadium.
Tijdens de beeldvormende fase geven raadsleden niet of slechts heel voorlopig hun mening, arbeidsuitbuiting en criminele uitbuiting. Dit is afgesproken stellen
vooral vragen en luisteren naar technische onderbouwd controling door ambtena ren.

Nadere informatie
…

