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Bestemd voor De aanleiding voor deze informatiebrief is de behandeling van aanpassing 

hoofdstuk 3 van de APV (2018/101133) in commissie bestuur van 13 

september 2018. In deze raadsinformatiebrief wordt de raad 

geïnformeerd over het vervolg van de behandeling van dat stuk.  

Bijlagen n.v.t. 

  

Inleiding 

Tijdens de behandeling van de raadsnota over aanpassing van hoofdstuk 3 van de APV in commissie 

bestuur van 13 september 2018 is afgesproken om de verdere behandeling aan te houden in 

afwachting van een brief van de portefeuillehouder over het vervolg proces. In de commissie waren 

veel vragen en opmerkingen over de totstandkoming van de nota en over een aantal inhoudelijke 

punten. Met deze brief wordt een voorstel gedaan over hoe de behandeling van het stuk een vervolg 

kan hebben. 

 

Het voorstel tot aanpassing van hoofdstuk 3 van de APV wordt opnieuw, separaat, ingediend 

Als gevolg van de gedachtewisseling in commissie bestuur neemt het college de nota tot aanpassing 

van de APV terug en komt met een hernieuwd voorstel voor aanpassing van hoofdstuk 3. In dat 

voorstel wordt in ieder geval een nadere toelichting gegeven op de punten die in de commissie aan 

de orde zijn gesteld. Hierbij gaat het om: 

- De leeftijdsgrens van 21 jaar voor zowel sekswerkers als exploitanten; 

- Een toelichting op de onderwerpen zoals het bedrijfsplan en hygiënevoorschriften die in 

nadere regels worden opgenomen; 

- De wijze waarop het toezicht en de handhaving van illegale prostitutie en daaraan gekoppeld 

mensenhandel in regionaal verband wordt vormgegeven; 

- De regels omtrent thuisprostitutie; 

 

Zienswijze betrokkenen over hoofdstuk 3 APV wordt gevraagd 

Naar aanleiding van de inspreekreactie van de vereniging PROUD is door de portefeuillehouder 

Raadsinformatiebrief 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-bestuur/2018/13-september/19:15/19-25-uur-Wijziging-Algemene-plaatselijke-verordening-hoofdstuk-over-prostitutie-JW/2018101133-1-Wijziging-Algemene-plaatselijke-verordening-hoofdstuk-over-prostitutie-e-a.pdf
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toegezegd om de zienswijze van betrokkenen te vragen. 

Hierbij zijn inmiddels zowel de vereniging Proud als eventuele andere belangenorganisaties van 

sekswerkers en exploitanten, professionals in het veld, waaronder Politie, GGD, Scharlaken Koord en 

omwonenden van de omgeving rond de Bakenesserkerk benaderd. 

De zienswijzen van de betrokkenen worden opgenomen als bijlage bij de nieuw in te dienen 

raadsnota en kunnen aanleiding zijn voor bijstelling van het voorstel dat eerder is ingediend. 

 

Mogelijkheid voor raadsleden om vragen en opmerkingen in te dienen over hoofdstuk 3 APV 

In commissie bestuur is gebleken dat diverse fracties nog de mogelijkheid willen hebben om 

aanvullende vragen en opmerkingen te plaatsen over de aanpassing van hoofdstuk 3 van de APV. 

In de commissie is afgesproken dat er extra tijd wordt geboden om schriftelijk aan de 

portefeuillehouder die vragen te stellen. Dit kan tot 10 maart 2019 via e-mailadres 

veiligheidhandhaving@haarlem.nl  

Deze vragen worden ook meegenomen in de nieuw in te dienen raadsnota. 

 

Een voorstel over het amendement “we kunnen goed zonder….” wordt opnieuw, separaat, ingediend  

In de commissie is stilgestaan bij de procedure waarop het college invulling gegeven heeft aan het 

door de raad vastgestelde amendement “we kunnen goed zonder….”en dan met name voor wat 

betreft het artikel over happy hours in de horeca. 

Voor wat betreft dit onderwerp wordt ook de zienswijze van Koninklijke Horeca Nederland afdeling 

Haarlem gevraagd. Deze zienswijze wordt meegenomen in de nieuw in te dienen raadsnota. Het 

staat de raad vervolgens vrij om, indien gewenst, het voorstel van het college via amendering 

gewijzigd vast te stellen.  

 

Vervolgplanning 

Het voorgaande betekent dat er twee separate voorstellen worden voorbereid. Verwacht wordt dat 

beide voorstellen in april aan commissie bestuur worden aangeboden.  

 

Het college vertrouwt er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

de secretaris,                                             de burgemeester, 

 

mailto:veiligheidhandhaving@haarlem.nl

