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Bijlage(n) Geen 
Onderwerp Regulering prostitutie en bestrijding misstanden 

seksbranche 

Verzenddatum 

Geachte heer, mevrouw, 

Op 2 februari (1 114803) en 11 mei (1 1127631) jl. hebben wij u geïnformeerd over de 
ontwikkelingen rond het wetsvoorstel 'Regulering prostitutie en bestrijding misstanden in de 
seksbranche' en de voorbereidingen voor een geactualiseerd gemeentelijk prostitutiebeleid. 

In het vervolg daarop het volgende: het wetsvoorstel is inmiddels in behandeling bij de 
Eerste Kamer. De Eerste Kamer had het voornemen om de behandeling van het 
wetsvoorstel vóór het kerstreces van 201 1 af te ronden, maar is tot de conclusie gekomen 
dat dit niet haalbaar is. 

In de brief van 22 mei jongstleden berichtten wij u over de wens van de wetgever om een 
registratieplicht voor alle sekswerkers in te voeren. Onder andere dit aspect van het 
wetsvoorstel leidt tot veel discussie binnen de Eerste Kamer. De minister is van mening dat 
registratie van sekswerkers het mogelijk maakt om zowel preventief als repressief tegen 
misstanden binnen deze branche op te treden. Een aantal fracties in Eerste Kamer vreest 
echter dat sekswerkers door de registratieplicht meer in de illegaliteit gaan werken. 

Hoewel de nieuwe wet voor een belangrijk deel het kader zal vormen voor een 
geactualiseerd gemeentelijk prostitutiebeleid, zijn onze eigen voorbereidingen daarvoor in 
volle gang. Begin 2012 zal de Bestuurscommissie Openbare Veiligheid (het regionaal 
overleg met alle burgemeesters in de regio Kennemerland) de mogelijkheden voor regionaal 
beleid op dit terrein verkennen. Afstemming tussen het prostitutiebeleid van verschillende 
gemeenten zou het zogenaamde 'waterbed-effect' kunnen voorkomen. De uitkomsten van 
deze regionale afstemming zullen worden meegenomen in ons voorstel voor actualisering 
van het gemeentelijk beleid. Wij verwachten dit, ook met het oog op de termijn van de 
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besluitvorming in het parlement over de landelijke wetgeving, in het derde kwartaal van 2012 
naar uw raad te kunnen sturen. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van de gemeente 
Loco-secretaris, 


