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Kaders
Huidige landelijke wetgeving en APV in relatie tot wetsvoorstel regulering sekswerk

Aanleiding
Eind 2020 werd door de gemeente Hilversum het voortouw genomen om een nieuw, actueel 
sekswerkbeleid op poten te zetten. Daarvoor zijn diverse aanleidingen:

Huidige regulering in de APV is gestoeld op oude aanpak uit 2000;
Er is behoefte aan nieuwe regels, ook landelijk wordt aan nieuwe wetgeving gewerkt; 
Sinds 2020 is het toezicht in dit veld door de politie aan de gemeenten overgedragen; 
Meer aandacht moet worden geschonken aan het tegengaan van mensenhandel; 
Mede in het verlengde daarvan wordt ook regionaal geïnvesteerd in / gewerkt aan 
uitstapprogramma's voor sekswerkers die uit die wereld willen stappen en hulp nodig hebben.

Door Huizen is ambtelijk aangegeven dat hiertoe een voorstel aan het college zal worden voorgelegd. 
Ik denk dat bij ons (Huizen) de burgemeester en wethouder Hoelscher de meest betrokken college
leden zijn, hoewel natuurlijk ook wethouder Boom in beeld komt als het gaat om de planologische 
regulering (de door Hilversum voorgestelde benadering om thuiswerkers voorshands te reguleren via 
de beroep-aan-huis-regeling).

Hoe nu verder? Dit voorstel strekt ertoe dat uw college zich kan uitspreken over het vervolg: 
Ook Huizen wil meedoen aan een regionale aanpak;
Hilversum kan in een ander tempo wellicht eerder een geheel nieuwe beleidsnota gaan 
vaststellen die wij t.z.t. zelf ook kunnen benutten, aangepast aan de Huizer accenten; 
Een gedeelde voorbereiding qua juridisch instrumentarium (apv/ beroep aan huis regeling) 
kan worden opgepakt in dit jaar, zij het dan voor Huizen wellicht beperkt tot het hoognodige en 
in afwachting van de landelijke wetgeving;
Een gedeelde voorbereiding wat betreft het sociale component (sociaal werker mee bij 
toezicht en handhaving (‘bouwen aan vertrouwen’), inlooppunten GGD en 
uitstapprogramma’s)
intern moet ook goed worden belegd wie wat gaat doen: voor BBO/bajz ligt een rol bij het 
juridische traject maar niet bij het zorgtraject en het planologische vervolg. Dat ligt meer bij de 
afdelingen MO en OMG. Ook daarom is het goed dat uw college eerst aangeeft of/dat deze 
samenwerking in relatie tot de benodigde ambtelijke capaciteit kan worden opgepakt.

Argumentatie
In een regionaal ambtelijk overleg waartoe de gemeente Hilversum het voortouw heeft genomen is in 
maart jl. het volgende besproken (met de gemeentelijke collega’s en GGD- en politie- deskundigen): 

Dat er een wisselend beeld bestaat van aanwezigheid van sekswerkers in de regio; 
Dat de urgentie in Hilversum groter is dan in de meeste andere gemeenten, maar dat we een 
louter lokale aanpak willen voorkomen en dat een regionale aanpak/inzet op beleidsmatig en 
uitvoeringsniveau qua toezicht, begeleiding e.d. gewenst achten;
Dat ook voor Huizen geldt dat actualisering van het prostitutiebeleid aan de orde is, zij het dat 
wij dat vooral willen baseren op de nieuwe wetgeving;
Dat de wet regulering sekswerk (de nieuwe wetgeving) naar verwachting voorlopig nog niet in 
het staatsblad staat en dat we daar ook niet op moeten wachten;
Dat vóór 1-1-2022 iets concreet moet worden geregeld v.w.b. de keten-aanpak mensenhandel 
Dat Hilversum inmiddels druk doende is met voorbereiding van het nieuwe (lokale) sekswerk
beleid;
Dat de gemeenten zich nu intern gaan beraden of/hoe wordt aangehaakt op dit liefst regionale 
beleid, met als startvoorbeeld de stukken uit Hilversum, mede om ook intern het bestuurlijke 
traject te gaan betrekken.
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Alternatieven
Nog niets doen en het wetgevingstraject afwachten. Dit wordt niet voorgesteld; ook het huidige beleid 
is destijds in goed overleg regionaal voorbereid en afgestemd, ook om ongewenste waterbedeffecten 
te voorkomen.

Communicatie
Zal t.z.t. specifiek moeten worden opgepakt.

Financiën
Nog niet aan de orde.

Bijlagen
n.v.t.

Uitvoering en evaluatie
n.v.t.

W.R. van Zuiden

Bestuur, burgerzaken en ondersteuning
Bestuurlijke- en algemeen juridische zaken, 
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