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naar aanleiding van het opheffen van
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Per 1 oktober 2000 treedt een wetswijziging in werking die beoogt de prostitutiebranche te decriminaliseren en beter te reguleren. Voor de strekking van de
wetswijziging en de daarmee beoogde doelen wordt verwezen naar de bij dit
voorstel behorende stukken, in het bijzonder de door de VNG uitgebrachte
ledenbrieven en het handboek Lokaal Prostitutiebeleid. De centrale wetgever
kenmerkt prostitutie als een bijzonder beroep en bedrijf en laat het aan de
gemeenten over in welke mate en onder welke voorwaarden zij prostitutie
toelaatbaar achten.
Teneinde de doelstellingen van de wetswijzigingen te realiseren en ongewenste effecten
van prostitutie te voorkomen, is het nodig dat regels worden gesteld. Het is daarbij zaak
dat lokaal en regionaal een goed uitgebalanceerd pakket van bestuurlijke en strafrechtelijke maatregelen wordt vastgelegd en uitgevoerd.
Binnen de Politieregio Noord- en Oost-Gelderland heeft een ambtelijke werkgroep van
de gemeenten in samenwerking met politie en justitie een dergelijk maatregelenpakket
voorbereid.
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Het pakket is verwoord in twee nota's. In de nota Prostitutiebeleid van de Politieregio
Noord- en Oost-Gelderland treft u een beschrijving aan van de problematiek waarmee
de gemeente wordt geconfronteerd en de naar aanleiding daarvan te treffen maatregelen. Verwezen wordt in het bijzonder naar de aanbevelingen op bladzijde 11 van
deze nota.
In de nota Lokaal Prostitutiebeleidgemeente Doetinchem zijn de lokale consequenties en
te treffen maatregelen neergelegd. De aanbevelingen uit de regionale nota worden door
het aanvaarden van de gemeentelijke nota overgenomen en omgezet in concrete
besluiten van uw raad.
De thans te nemen besluiten zijn een eerste stap op de weg naar een nieuw beleid.
Wij zullen de resultaten van het beleid nauwlettend volgen en waar nodig met
voorstellen komen indien de ontwikkelingen hiertoe noodzaken.
De opmerkingen van de commissies algemeen bestuur en ruimtelijke ordening met
betrekking tot de ruimtelijke inbedding hebben wij gevolgd. Dit houdt in dat binnen het
maximumaantal elke seksinrichting afzonderlijk wordt ingepast via een artikel 19 WROprocedure in het bestemmingsplan. Het aantal en de omvang van de seksinrichtingen
zijn in de nota alsook in de daaraan gekoppelde besluiten verwerkt.

