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Geachte heer, mevrouw,
Op 10 januari 2013 heeft de raadssessie prostitutiebeleid plaatsgevonden. Tijdens deze
raadssessie heb ik u toegezegd terug te komen op de vraag of er invulling is te geven aan
een lokaal uitstapprogramma voor prostituees, hetgeen ik hierbij doe. Verder ga ik in deze
brief in op het overleg dat heeft plaatsgevonden met hotels over de mogelijkheid met
betrekking tot de invoering van een keurmerk. Tot slot leest u in deze brief wat de laatste
stand van zaken is met betrekking tot de landelijke wetgeving rondom prostitutie.
Uitstapprogramma
Tijdens de raadsessie heb ik u toegezegd na te gaan of een uitstapprogramma voor
prostituees in Haarlemmermeer kan worden opgezet en wat dit zou kosten. In Haarlem
wordt sinds 2010 gebruik gemaakt van een uitstapprogram ma. De gemeente Haarlem heeft
het Scharlaken Koord hierbij betrokken voor de uitvoering. Dit uitstapprogramma is in eerste
instantie ingezet voor 2 jaar en is in 2012, op verzoek van de gemeenteraad, nog eens
verlengd met 2 jaar.
Mocht de gemeente Haarlemmermeer aansluiten bij Haarlem, dan betekent dit dat de kosten
die het uitstapprogramma met zich meebrengt (circa € 60.000,- per jaar) gedeeld kunnen
worden. Het Scharlaken Koord hanteert namelijk een prijs voor een verzorggebied, er wordt
niet per gemeente een prijs berekend. De gemeente Haarlemmermeer is in overleg met de
gemeente Haarlem om te kijken of er aangesloten kan worden bij hun bestaande
uitstapprogram ma. Bij de actualisatie van het prostitutiebeleid zal ik op dit punt terug komen.
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Omdat ervaring leert dat een gemiddeld begeleidingstraject om een prostituee daadwerkelijk
te laten 'uit stappen' circa 1-2 jaar duurt, is het op dit moment niet zinvol om voor het
resterende half jaar in 2013 aan te sluiten bij het uitstapprogramma van Haarlem. Bij de
actualisatie van het prostitutiebeleid zal waarschijnlijk meer bekend zijn of Haarlem haar
uitstapprogramma voortzet. Ik zal dan een voorstel doen wat de mogelijkheden zijn voor een
uitstapprogramma in Haarlemmermeer en welke kosten daaraan verbonden zijn.
Keurmerk hotels
Eind april heeft er een overleg plaatsgevonden met een aantal vertegenwoordigers van
hotels in de gemeente. Tijdens dit overleg is onder andere gesproken over hoe signalen van
hotelprostitutie herkend kunnen worden en hoe dit fenomeen tegen te gaan is. Hotels in
Haarlemmermeer nemen al maatregelen om hotelprostitutie te herkennen en te voorkomen.
De optie is besproken om met een soort keurmerk te gaan werken, waarmee hotels actief
uitstralen maatregelen te treffen tegen hotelprostitutie en altijd aangifte zullen doen op het
moment dat hier sprake is. Vanuit de hotels is aangegeven dat zij nu geen verdere invulling
willen geven aan een keurmerk. Het keurmerk geeft een dubbele boodschap, aangezien
nietsvermoedende klanten zich kunnen afvragen waarom het voor het hotel nodig is om die
boodschap uit te dragen. Dit zou kunnen gasten kunnen afschrikken.

Op 30 mei heeft er op initiatief van het Landelijke Parket van het Openbaar Ministerie en de
Koninklijke Horeca Nederland een landelijk symposium plaatsgevonden over hotels die zich
geconfronteerd zien met prostitutie. De gemeente en lokale partners (waaronder hotels)
waren hierbij aanwezig. Belangrijke boodschap tijdens dit congres bleek ook hier dat het
belangrijk is voor met name hotelpersoneel dat signalen herkend worden. Hiertoe kunnen
binnen hotels trainingen worden gevolgd en de politie kan trainingen aanbieden. Binnen
onze gemeente worden deze trainingen al aangeboden.
Stand van zaken landelijke wetgeving
Op 29 maart 2011 heeft de Tweede Kamer de Wet regulering prostitutie en bestrijding
misstanden seksbranche (hierna: wetsvoorstel) aangenomen waarna het voorgelegd is aan
de Eerste Kamer. Op 28 mei 2013 is het wetsvoorstel hier laatstelijk behandeld. In het
wetsvoorstel wordt voorzien in een verplicht vergunningenstelsel voor gemeenten dat
betrekking heeft op alle seksbedrijven. Verder zal ingevolge dit wetsvoorstel de zelfstandig
werkende prostituee zich dienen te registreren en wordt de klant van illegaal aanbod van
prostitutie strafbaar gesteld. Tijdens de bespreking in de Eerste Kamer is met name
stilgestaan bij de vergunning- en registratieplicht. Er is een motie over de noodzaak en
juridische houdbaarheid van registratie van prostituees ingediend en een motie om
(zelforganisaties van) prostituees te betrekken bij de totstandkoming en uitvoering van het
prostitutiebeleid. De minister zal op korte termijn op beide moties reageren. Het is nu nog
onduidelijk wanneer de Eerste Kamer het wetsvoorstel opnieuw zal behandelen.
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Conform de toezegging die ik heb gedaan tijdens de raadssessie prostitutiebeleid zal ik
vooruitlopend op het aannemen van het wetsvoorstel in het derde kwartaal in de actualisatie
prostitutiebeleid komen met voorstellen die ook met de huidige wetgeving in onze gemeente
kunnen worden opgepakt.
Ik vertrouw er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

