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Motie integraal prostitutiebeleid

De raad van de gemeente Doetinchem, bijeen op 25 juni 2020;

gelezen agendapunt 5 'Derde wijziging Algemene plaatselijke verordening
2016';

constaterende dat:

in de strijd tegen mensenhandel het kabinet komt met een voorstel om de
minimale leeftijd van sekswerkers to verhogen Haar 21 jaar;
veel gemeenten waaronder Amsterdam, Den Haag, Groningen en
Rotterdam de leeftijd al op 21 jaar hebben gezet;
veel gemeenten overigens in aansluiting daarop een integraal
prostitutiebeleid hebben vastgesteld dat zowel de openbare orde kant als
de zorgkant omvat;

overweaende dat:

- er in Doetinchem al veel gebeurt om jonge kwetsbare mensen to
waarschuwen en to behoeden voor het werken in de prostitutie maar nog
niet herkenbaar vanuit een integraal prostitutiebeleid in aansluiting op de
voorgenomen leeftijdverhoging Haar 21 jaar;

- de seksbranche/prostitutie relatief meer misstanden kent dan de andere
branches uit het midden- en kleinbedrijf en dat de meest kwetsbare
jongeren uit binnen- en buitenland daarvan het slachtoffer zijn;

- het om die reden gerechtvaardigd is om jonge en kwetsbare mensen uit
binnen- en buitenland to beschermen tegen uitbuiting en mensenhandel
en daarom de leeftijdsgrens to verhogen Haar 21 jaar;

- het samen optrekken vanuit een gedeelde visie van sociaal domein en
handhaving openbare orde ertoe zal leiden dat de maatregelen die vanuit
deze twee sectoren worden genomen elkaar aanvullen en versterken;

verzoekt het college:

1. In de loop van 2021 to komen met een integraal prostitutiebeleid
(handhaving en zorg) uitgaande van de bestaande projecten en initiatieven
die op dit thema al lopen en waarin aandacht is voor:

- voorlichting en preventie aan jongens en meisjes vanaf 14 jaar voor
de uitwassen van de seksbranche en dwang door anderen;

- een actieve opsporing van jongeren uit de vergunde en onvergunde
seksbranche om hen to ondersteunen met het uittreden door middel
van een scholings- werkprogramma en de mogelijkheid om uit de
dwangsituatie to komen ingeval van mensenhandel;



een integrate aanpak door politie, GGD, mensen uit de seksbranche
en Buurtplein (inclusief ketenpartners) om daadwerkelijk de branche
op to schonen.

2. De raad periodiek to informeren door de rapportage over prostitutie en
jongeren op to nemen in de reguliere sociaal domein rapportages.

en gaat over tot de orde van de dag.
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