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Beantwoording raadsvragen ex artikel 38 van het CDA inzake ronselpraktijken bij 
instellingen voor zwakbegaafde meisjes

Geachte mevrouw De Raadt,

Op 5 oktober 2015 heeft u vragen gesteld ex art. 38 RvO inzake op vang slachtoffers 
loverboys en eergerelateerd geweld. Met deze brief geven wij antwoord op uw 
vragen. Hieronder is uw vraag steeds cursief weergegeven waarna het antwoord van 
het college volgt. Voor een compleet beeld van de context voegen wij uw brief bij 
deze antwoordbrief.

1. Is de gemeente bekend met dit soort praktijken en/of zijn er ook slachtoffers 
gevallen in Haarlem.

Ja, de gemeente is hiermee bekend. Onze samenwerkingspartners (politie, 
GGD etc.) hebben goede samenwerking met de instellingen waar kwetsbare 
jongeren worden behandeld. De politie geeft aan signalen uit de 
documentaire te herkennen. Bij signalen van mogelijke misstanden doet de 
politie altijd onderzoek. Dit heeft (nog) niet geleid tot aangiften van 
seksuele uitbuiting. De politie geeft aan met regelmaat gehinderd te worden 
door de aangiftebereidheid van de jongeren. De politie onderkent dit 
probleem en werkt samen met de instellingen aan verbetering.
Het Veiligheidshuis Kennemerland faciliteert individuele casusoverleggen 
(ICO’s) voor dergelijke zaken. Dit betreft enerzijds een dadergerichte 
aanpak en anderzijds zorg voor slachtoffers. In 2015 zijn bij het 
Veiligheidshuis geen zaken besproken waarin LVB-cliënten (licht 
verstandelijk beperkte cliënten) uit regionale instellingen betrokken waren.
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2. Wat is de huidige stand van zaken met betrekking tot het prostitutiebeleid 
van Haarlem? Wordt er nog steeds gewacht op nieuwe landelijk 
wetgeving?

3. Is het college nog steeds van mening dat er wel gewacht kan worden op 
landelijke wetgeving (antwoord vh college op 25 juni jl), of wil het college 
in navolging van Amsterdam, Utrecht en Groningen nu wel proactief 
overgaan tot het maken van eigen beleid?

Antwoord vraag 2 en 3:
Verwacht wordt dat de Wet regulering Prostitutie en bestrijding misstanden 
in de seksbranche in 2017 in werking treedt. Het college is niet voornemens 
om de inwerkingtreding van de wet af te wachten bij de ontwikkeling van 
nieuw prostitutiebeleid. Om ongewenste verplaatsingseffecten van 
beleidsmatige differentiatie tussen gemeenten tegen te gaan, werkt de 
gemeente Haarlem met andere gemeenten in de eenheid Noord-Holland aan 
de ontwikkeling van eenheidsbreed prostitutiebeleid. De verwachting is dat 
dit in 2016 gereed zal komen.

4. Het CDA zou graag zien dat het college met een voorstel komt dat 
hulpverlening biedt aan meisjes en vrouwen die slachtoffer zijn geweest van 
loverboys/mensenhandel, dan wel uit de prostitutie willen stappen. Is het 
college hiertoe bereid?

In Haarlem en regiogemeenten bied het Scharlaken Koord professionele en 
betrokken hulp aan meisjes en vrouwen in de prostitutie door middel van 
straat-, preventie-, en maatschappelijk werk. Het Scharlaken Koord biedt 
hulp aan:

• Vrouwen die in de prostitutie werken en hulpvragen hebben
• Vrouwen die uit de prostitutie willen stappen
• Vrouwen die in het verleden in de prostitutie hebben gewerkt en 

hulp willen bij verwerking
• Nederlandse en buitenlandse slachtoffers mensenhandel
• Ouders van slachtoffers van mensenhandel.

Wanneer vrouwen slachtoffer zijn van loverboys/mensenhandel is het van 
belang dat zij los komen van de context die voor hem verbonden is met het 
misbruik of geweld. Indien de veiligheid het niet toelaat en de vrouw wil 
loskomen van deze vorm van geweld kan zij aangemeld worden voor 
opvang bij een gespecialiseerde instelling. Deze specialistische hulp wordt 
ingekocht via een landelijk raamcontract.
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5. Is het college bereid om proactief de APV op het Punt van prostitutie alvast 
aan te scherpen?

De VNG heeft onlangs een volledig nieuw prostitutiehoofdstuk van de 
model-APV gepresenteerd aan gemeenten. Dit nieuwe hoofdstuk 3 van de 
model-APV van de VNG vormt een algehele herziening van het huidige 
hoofdstuk 3. Het nieuwe hoofdstuk 3 van de model-APV loopt vooruit op 
de inwerkingtreding van de Wet regulering prostitutie en bestrijding 
misstanden seksbranche. In het kader van het eenheidsbrede 
prostitutiebeleid zal ook in samenwerking met andere gemeenten in de 
eenheid Noord-Holland worden bezien op welke wijze de model-APV kan 
worden ingevoerd in gemeenten in Noord-Holland. Vervolgens zal het 
college aan de gemeenteraad een voorstel doen voor een algehele 
herziening van hoofdstuk 3 van de APV.

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris, de burgemeester.


