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Op donderdag 19 november 2020 is er een informatieve bijeenkomst voor 
de gemeenteraad. 
 
De vergadering vindt digitaal plaats. Raadsleden en college vergaderen vanuit huis 
en zijn digitaal met elkaar verbonden. De bijeenkomst is live te volgen via 
https://besluitvorming.doetinchem.nl en is daar later terug te kijken. 
Er is geen fysieke publieke tribune. 
 
 
Voorzitter: J. Berends, griffier: M. Schennink 
 
1. 19.30 – 21.00 uur Prostitutiebeleid   
Vanavond staat het integrale prostitutiebeleid op de agenda.  
Aan de orde komen onderstaande thema’s:  
 

- De gemeente 
o Ketenaanpak jeugdprostitutie en loverboyproblematiek 
o Programma ministerie van volksgezondheid, welzijn en sport (VWS) en 

ministerie van Justitie en Veiligheid Samen tegen mensenhandel  
 

- Politie Noord-Oost Gelderland en mensenhandel 
o De rol van de politie bij prostitutie 
o Mensenhandel versus vrijwillige prostitutie 
o Handhaving 
o Vergunningen 
o Werkwijze prostitutie controle team 
o Wat zien we in de gemeente/regio aan prostitutie, hoeveel vergunning 

zijn er afgegeven et cetera. 
 

- Ketenaanpak 
o Soorten prostitutie 
o Hoe gaan we als hulpverlening hier mee om 
o De ketenaanpak 
o Uitstapprogramma 
o Ervaringsverhaal 
o Waarom keuze voor sekswerkers 
o Samenwerkingspartners.  

 
Gastsprekers zijn:  
Jolanda Bergsma, zorgcoördinator/preventieondersteuning en 
Johan Stam, expert mensenhandel en verantwoordelijk voor het Prostitutie Controle 
Team politie Oost Nederland.  
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2. 21.00 – 22.30 uur Kamerverhuur en aanverwante zaken  
Tijdens het tweede deel van vanavond staat het onderwerp ‘kamerverhuur en 
aanverwante zaken’ centraal. De volgende thema’s zullen daarbij aan de orde 
komen: 
 

- Waar hebben we het over als we het hebben over kamerverhuur in de 
gemeente Doetinchem? 

 
- Zouden we kamerverhuur mogelijk willen maken in Doetinchem en zo ja, 

onder welke voorwaarden? 
 

- Hoe verhoudt eventueel toegestaan kamerverhuur zich tot ons beleid met 
betrekking tot arbeidsmigranten? 

 
- Is het mogelijk en wenselijk om te komen tot een woonplicht en een anti-

speculatiebeding bij de verkoop van woningen? 


