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Prostitutiebeleidsplan gemeente Lelystad
1 Inleiding
1.1 Opheffing algemeen bordeelverbod
Als gevolg van de Wet van 28 oktober 1999 tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht, enige andere
wetboeken en enige wetten (opheffing algemeen bordeelverbod)(Stbl. 1999,464) zal op 1 oktober 2000,
artikel 250bis van het Wetboek van Strafrecht vervallen. Gevolg van de wetswijziging is dat, uit hoofde
van het Wetboek van Strafrecht, niet langer het exploiteren van prostitutie in algemene zin strafbaar is
maar nog slechts het exploiteren van onvrijwillige prostitutie (door geweld, bedreiging met geweld,
misbruik van overwicht, of misleiding) en van prostitutie door minderjarigen. Voorzover dat bij of
krachtens de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) dan wel bij of krachtens gemeentelijke verordening is
bepaald, is verder het exploiteren van prostitutie doof personen zonder een voor het verrichten van
arbeid geldige verblijfstitel verboden. Anders gezegd, is het exploiteren van prostitutie die vrijwillig wordt
uitgeoefend door meerderjarigen met een geldige verblijfstitel voortaan dus een legale wijze van
beroepsuitoefening en inkomensverwerving.

1.2 Verordenende bevoegdheid
Over de vormen van exploitatie van prostitutie die niet langer strafbaar zijn, is geen nadere formele
wetgeving vastgesteld. De gemeentelijke bevoegdheid om daarover bij verordening regels te stellen,
heeft daardoor een autonoom karakter. Hoewel autonoom, mag de verordenende bevoegdheid echter
uitsluitend worden aangewend 'ter regeling en bestuur inzake de huishouding van de gemeente1: blijkens
artikel 108, eerste lid, van de Gemeentewet moeten gemeenten zich daarbij beperken tot de behartiging
van belangen die zijn aan te merken als gemeentelijke belangen. De vergunningsvoorschriften moeten
voldoen aan het zogenaamde openbaarheidvereiste en mogen - anders gezegd - geen betrekking
hebben op handelingen die in geen enkel opzicht een openbaar karakter hebben en in geen enkel opzicht
betrekking hebben op de openbare orde. De activiteiten van een escortbedrijf onttrekken zich doorgaans
aan het openbaarheidvereiste. Van verschillende zijden is opgemerkt dat als gevolg van een (stringent)
lokaal prostitutiebeleid de niet-toelaatbare vormen van prostitutie (onder dwang, van minderjarigen of
illegalen) zouden uitwijken naar escortbedrijven. Om dit te voorkomen is artikel 151 a, bij amendement
Nicolaï c.s.(TK 1998-1999, 25437, nr. 18), in de Gemeentewet ingevoegd. Gemeenten die alle vormen
van (exploitatie van) prostitutie willen reguleren en daartoe bij verordening vergunningsvoorschriften
willen vaststellen, kunnen dat dus doen. Overigens dient de mogelijkheid om regels te stellen ten aanzien
van escortbedrijven niet te worden overschat. Ook al kan een escortbedrijf onder de vergunningplicht
vallen, het blijft uiteraard een voor bestuurlijke sancties nauwelijks vatbare bedrijfstak. Een escortbedrijf is
immers geen inrichting.
Direct gekoppeld aan de hierboven genoemde vergunningplicht kan de gemeente een gericht ruimtelijk
beleid voeren door de vergunningplicht te koppelen aan de aanwijzing van plaatsen (gronden en
opstallen) waar seksinrichtingen zich we! en niet mogen vestigen. Ruimtelijke criteria zijn bepalend voor
het regelen van seksinrichtingen in een bestemmingsplan. Het opnemen van een bestemming om
prostitutie uit te sluiten was tot nu toe niet nodig. Waarom iets niet toestaan in een bestemmingsplan dat
verboden is volgens het Wetboek van Strafrecht? De opheffing van het algemeen bordeelverbod in het
Wetboek van Strafrecht maakt nu de vraag relevant in hoeverre prostitutie is toegelaten onder bestaande
bestemmingen. Het is derhalve raadzaam om de onduidelijke of te globale definities in bestaande
bestemmingsplannen ten aanzien van seksinrichtingen te onderzoeken en deze vervolgens te
concretiseren. Het behoeft geen betoog dat aanpassing van de bestemmingsplannen een langdurige en
met waarborgen omgeven procedure vergt voordat enige effectieve rechtskracht wordt verkregen.

1.3 Doelstellingen van (gemeentelijk) prostitutiebeleid
Gelet op de memorie van toelichting (MvT) (TK1996-1997, 25437, nr, 3) en de Nota naar aanleiding van
het verslag (TK 1997-1998, 25 437, nr. 5), liggen aan de opheffing van het algemeen bordeelverbod de
volgende zes hoofddoelstellingen ten grondslag:
1 beheersing en regulering van exploitatie van prostitutie;
2 verbetering van de bestrijding van exploitatie van onvrijwillige prostitutie;
3 bescherming van minderjarigen tegen seksueel misbruik;
4 bescherming van de positie van prostituees;
5 ontvlechting van criminaliteit en seksindustrie;
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6 terugdringing van (exploitatie van) prostitutie door personen zonder geldige verblijfstitel.
De opheffing van het algemeen bordeelverbod brengt een onderscheid teweeg tussen wel en nietstrafbare exploitatie van prostitutie. Doel daarvan is onder meer, de exploitatie van vrijwillige prostitutie
van overheidswege beter te kunnen sturen en reguleren. De wetgever gaat er daarbij van uit dat het
beleid van gemeenten zich zal richten op het beheersen, sturen en saneren van de prostitutiebranche en
het verbeteren van daarin bestaande (arbeids)omstandigheden. Daarbij gaat het dus om het beschermen
van de openbare orde en de woon- en leefomgeving en het voorkomen en tegengaan van overlast, maar
ook om het verbeteren van de positie (veiligheid, gezondheid, arbeidsomstandigheden) van de prostituee.
De MvT vermeldt daarover, dat onderwerp van het beleid van gemeenten zou kunnen zijn:
de vestiging van prostitutiebedrijven (aard, omvang en aantal);
de (arbeids)omstandigheden in prostitutiebedrijven (inrichting, hygiëne, (brand)veiligheid,
gezondheidsomstandigheden en dergelijke);
de bedrijfsvoering in prostitutiebedrijven (lichamelijke en geestelijke integriteit van prostituees,
aanwezigheid van minderjarige en illegale prostituees en dergelijke).

1.4 Vormen van (exploitatie van) prostitutie
In Nederland werken naar schatting tussen de 20.000 en 30.000 personen in de prostitutie. Vrouwen zijn
veruit in de meerderheid, slechts 5% is man. 30% van de prostitutie speelt zich af in de 4000 privé-huizen
en clubs. Met de eenmansbedrijfjes van thuiswerk(st)ers erbij zouden er 9000 prostitutiebedrijven in
Nederland zijn. Raamprostitutie maakt bijna 30% en straatprostitutie 10% uit van het totale aanbod. 15%
van alle sekswerkers is thuiswerkster en bijna 15% is bij de escortbureaus werkzaam. In de restcategorie
vallen vormen zoals prostitutie in hotels en het animeren in bars. Naar schatting is de helft van het aantal
prostituees afkomstig uit niet tot de Europese Unie (EU) behorende landen (zonder verblijfstitel). Deze
groep bestaat uit gevestigde vrouwen die betrekkelijk goed in de prostitutiewereld zijn geïntegreerd en
nieuwkomers die via kanalen van zogeheten kettingmigratie (op aanraden van vriendinnen, zussen,
moeders naar West Europa zijn gekomen). Naar schatting is 20% van de illegalen onder omstandigheden
van dwang en misleiding geronseld ofte werk gesteld (alle percentages zijn naar boven afgerond en zijn
afkomstig van het Ministerie van Justitie en de Stichting De Rode Draad).
Prostitutie wordt in tal van vormen uitgeoefend en geëxploiteerd. Een aantal van die vormen kan worden
onderscheiden, naar gelang de mate waarin de prostituee daarbij zelfstandig werkzaam is. Bij prostitutie
die wordt uitgeoefend in een daarvoor ingerichte ruimte en in dienstverband (seksclubs, bordelen,
privéhuizen en dergelijke), is de invloed van de exploitant naar verhouding het grootst. In de inrichting
bepalen zij de 'huisregels' voor de prostituee, die bijvoorbeeld kunnen uiteenlopen van verplicht
condoomgebruik tot de onmogelijkheid voor de prostituee om onveilig seksueel contact te weigeren. Bij
deze vorm van prostitutie wordt de hoogte van de inkomsten van de exploitant rechtstreeks beïnvloed
door het aantal klanten. Bij prostitutie die wordt uitgeoefend in een daarvoor ingerichte ruimte maar niet in
dienstverband (kamerverhuurbedrijven, raamprostitutiebedrijven, prostitutiehotels en dergelijke), is sprake
van een geringere invloed van de exploitant en van een minder direct verband tussen het aantal klanten
en de inkomsten van de exploitant. Meestal beperkt de rol van de exploitant zich tot het verhuren van
'ramen', en bestaat tussen exploitant en prostituee alleen een huurovereenkomst. De prostituee werkt in
hoge mate zelfstandig (en voor zichzelf), al kan die zelfstandigheid worden beperkt door andere
omstandigheden zoals een afhankelijkheid van de exploitant of een (slechte) eigen financiële situatie. Bij
prostitutie die wordt uitgeoefend buiten een daarvoor ingerichte ruimte maar wel in dienstverband
(escortbedrijven en dergelijke), geldt weer wel dat het aantal klanten rechtstreeks van invloed is op de
inkomsten van de exploitant. De prostituee werkt daarbij echter niet in het bedrijf van de exploitant, maar
in een hotel of bij klanten thuis. De bemoeienis van de exploitant met de werkwijze van de prostituee is
daardoor relatief gering. Bij prostitutie die wordt uitgeoefend buiten een daarvoor ingerichte ruimte en niet
in dienstverband (straatprostitutie, thuiswerk en dergelijke) is de zelfstandigheid van de prostituee
doorgaans het grootst. Straatprostituees werven hun klanten op de openbare weg. Thuiswerk(st)ers
adverteren soms in bladen, maar beschikken vaak ook over een vaste klantenkring die zich uitbreidt
langs informele weg. Op zichzelf zijn zij in staat zelf 'de regels te bepalen'. Maar doordat de
onderhandelingen tussen klant en prostituee in korte tijd moeten worden afgerond en de werksituatie
vaak onveilig is, is de machtspositie van klanten relatief sterk. Die wordt nog versterkt doordat
straatprostituees veelal drugs gebruiken; de noodzaak om hun verslaving te bekostigen, kan verder
afbreuk doen aan hun onderhandelingspositie. Het behoeft derhalve geen betoog, dat van 'zichtbare'
vormen (straat- en raamprostitutie) een veel sterkere uitstraling op de woon- en leefomgeving uitgaat dan
van club- of escortprostitutie.

2 Regionaal prostitutiebeleid
Restrictief prostitutiebeleid leidt, zo blijkt uit ervaringen van andere gemeenten, tot niet alleen
verschuiving naar andere vormen van prostitutie, maar ook tot verplaatsing van prostitutie naar naburige
gemeenten of visa versa. Het verdient daarom aanbeveling om in regionaal verband het te ontwikkelen
beleid af te stemmen. Op verzoek van de Flevolandse burgemeesters en in samenwerking met het
Openbaar Ministerie, de Politie Flevoland en de GGD Flevoland is (ambtelijk) getracht, waar mogelijk, het
lokale bordeelbeleid regionaal af te stemmen. Een overzicht van huidige en toekomstige (mogelijke)
vormen van prostitutie in de verschillende Flevolandse gemeenten is weergegeven in de bijlage.
Geconcludeerd kan worden dat, behoudens de gemeente Urk, alle gemeenten de vestiging van
tenminste één seksinrichting gaan toestaan. Gelet op de nu bekende omvang van de prostitutie in
Flevoland is dit een reëel beeld. De hierboven geschetste vrees voor verschuiving of verplaatsing is dan
ook minimaal. Afgesproken is dat de bepalingen van de Vereniging van Nederlandsen Gemeenten dienen
(naast het bestemmingsplan) als model voor regulering. De openingstijden van bordelen worden
gekoppeld aan de openingstijden van de plaatselijke horeca. Alle gemeenten streven erna om zo spoedig
mogelijk ook de bestemmingsplannen aan te passen.
De GGD Flevoland heeft voorwaarden geformuleerd in het kader van de volksgezondheid (zie bijlage).
Op basis van het lokale bordeelbeleid ontwikkelt de politie in samenwerking met het OM een
handhavingsarrangement. Dit arrangement bevat bestuursrechtelijke en strafrechtelijke sancties. De
bestuursrechtelijke sancties behoeven de goedkeuring van de gemeente(n) en de strafrechtelijke
sancties moeten worden geaccordeerd in de driehoek. De noodzaak wordt onderschreven om ook na de
wetswijziging regionaal af te (blijven) stemmen. Naast de aanwijzing van toezichthoudende
functionarissen van politie en GGD is ook een gemeentelijke coördinator gewenst. Onderscheid dient
gemaakt te worden in afstemming op uitvoerings- en beleidsniveau. Afspraken dienen gemaakt te worden
om tenminste eenmaal per jaar seksinrichtingen (gezamenlijk) te controleren. Alle betrokken
functionarissen dienen op de hoogte te zijn van afzonderlijke controles.

3 Gemeentelijk prostitutiebeleid
3.1 Algemeen
Zoals in hoofdstuk 1.2 al is vermeld kan de gemeente Lelystad allerlei vormen van prostitutie reguleren.
De gemeente is dus niet verplicht om prostitutiebeleid te ontwikkelen. Door geen beleid te ontwikkelen
kunnen evenwel allerlei vormen van (ongewenste) prostitutie tot ontwikkeling komen zonder dat daaraan
sturing kan worden gegeven. Hoewel de opheffing van het bordeelverbod bewerkstelligt dat prostitutie
als een normale bedrijfstak moet worden gezien met zo min mogelijk overheidsbemoeienis, moet worden
onderkend dat deze niet onmiddellijk als een normale bedrijfstak zal functioneren. Om niet beoogde en
negatieve ontwikkelingen te kunnen voorkomen is het gewenst de regelgeving daarop aan te passen.
Binnen de gemeente Lelystad, maar ook bij andere overheidsinstellingen binnen Flevoland, is geen of
nauwelijks ervaring met prostitutie. Op zich niet verwonderlijk: een jonge stad (en provincie) die nog geen
historie heeft met het "oudste beroep". Dit "Prostitutiebeleidsplan" is dan ook gebaseerd op kennis en
ervaringen elders in den lande. Het is in die zin niet te voorspellen hoe de branche zich zal ontwikkelen.

3.2 Ruimtelijke ordening
De basis om de vestiging van seksinrichtingen te kunnen reguleren is het bestemmingsplan. Ruimtelijke
criteria zijn bepalend voor het reguleren van seksinrichtingen. Met de huidige bestemmingsplannen
kunnen eventuele ontwikkelingen in de prostitutiesfeer niet worden gestuurd. Zo zijn er verschillende,
deels tegenstrijdige, gerechtelijke uitspraken bekend over de vraag of prostitutie onder de bestemming
"nijverheid of handel" kan vallen. Daardoor ontstaat een niet gewenste afhankelijkheid van de
casuïstische interpretaties van de rechter. Als er dus niks wordt gedaan aan de huidige redactie van de
bestemmingsplanbepalingen, is het risico van een ongecontroleerde bordeelontwikkeling aanwezig.
Bestemmingsplanprocedure.
In een bestemmingsplanprocedure duurt het circa 50 weken voordat op zijn vroegst enige effectieve
rechtskracht wordt verkregen. Dat is ruim na 1 oktober 2000. In die periode is de kans dus aanwezig dat
het risico waarop hierboven wordt gewezen zich zal voltrekken.
Voorbereidingsbesluit.
Het aangewezen instrument om ongewenste ontwikkelingen te voorkomen is het nemen van een
Voorbereidingsbesluit. Om enig effect te kunnen sorteren, zou de raad het Voorbereidingsbesluit, met
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uitzondering van de locaties waar prostitutie wel wordt toegestaan, voor het gehele grondgebied van de
gemeente moeten nemen. De gevolgen van een voorbereidingsbesluit zijn (ondermeer) geregeld in
artikel 50 van de Woningwet. Kort gezegd komt het er op neer dat het nemen van een
voorbereidingsbesluit met een dergelijke omvang alle nieuwe (gewenste) ontwikkelingen in de gemeente
voor langere periode frustreert. Voor de bouw van een eenvoudige berging, bijvoorbeeld, moet dan,
uitsluitend vanwege het te formuleren prostitutiebeleid, een extra procedure worden doorlopen.
Aangezien op jaarbasis meer dan 1000 bouwvergunningen worden aangevraagd, betekent dat in totaal
meer dan duizend extra procedures. Voor zo'n procedure staat overigens 25 uur. Omdat het niet reëel
lijkt om voor het hele gebied van de gemeente een voorbereidingsbesluit te nemen, zal er in de periode
tussen het tijdstip van inwerkingtreden van de nieuwe wet en het tijdstip waarop het
(ontwerp)bestemmingsplan in procedure zal worden gebracht een situatie ontstaan waarbij bordelen zich
ongestraft op diverse locaties in Lelystad zouden kunnen vestigen. Deze ongewenste ontwikkeling zal
derhalve op een andere wijze dan via voorbereidingsbesluit en/ of bestemmingsplan moeten worden
voorkomen.
Leefmilieuverordening.
Onderzocht is of een leefmilieuverordening enig soelaas kan bieden. Een leefmilieuverordening is een
instrument dat is gebaseerd op de Wet op de Stads- en Dorpsvernieuwing. Het kan worden beschouwd
als een uitgebreid voorbereidingsbesluit. Een leefmilieuverordening strekt tot wering en tot stuiting van
reeds ingetreden achteruitgang van de woon- en werkomstandigheden in en het uiterlijk aanzien van het
bij die verordening aangewezen gebied of de daarbij aangewezen gebieden. Voor aanwijzing komen
slechts in aanmerking gebieden, welke in hoofdzaak worden gebezigd voor bewoning, het midden- en
kleinbedrijf of kantoren of voor een samenstel van twee of meer van deze doeleinden. In de nota Belstato
(Beleid voor stadsvernieuwing in de toekomst (1990-1993)) is bovendien als uitgangspunt de volgende
definitie van stadsvernieuwing gehanteerd: Een zodanig geïntensiveerde aanpassing van het woon-,
werk- productie- en leefmilieu (in de bebouwde kom van voor 1971) aan de huidige wensen en normen
dat de thans nog aanwezige achterstand sprongsgewijs wordt ingelopen, zulks ten bate van hen die in
achterstandsgebieden wonen, werken en hun bedrijf uitoefenen. Een leefmilieuverordening biedt
derhalve in ieder geval geen uitkomst voor het buitengebied, voor industrieterreinen en voor een groot
gedeelte van de bebouwde kom. Gelet op de definitie van Belstato zijn onze verwachtingen over dit
instrument voor het overige ook niet bijzonder hoog gespannen.
Derhalve wordt de reglementering van het prostitutiebeleid in bestemmingsplannen meegenomen
bij de geplande herziening van de bestemmingsplannen. Gelet op de prioriteiten van de afdeling SOSB zal worden bezien of een facetbestemmingsplan, eventueel in combinatie met een
facetvoorbereidingsbesluit, tot de mogelijkheden behoort om, vooruitlopend op de geplande herziening
van de bestemmingsplannen, de ongewenste vestiging van prostitutiebedrijven te voorkomen en
daarmee in belangrijke mate bijdraagt aan een succesvolle handhaving. Op korte termijn kan alleen
vastgesteld prostitutiebeleid op basis van de Apv uitkomst bieden. Dit prostitutiebeleid kan tevens dienen
als grondslag voor gerichte nadere planologische maatregelen.

3.3 Algemene plaatselijke verordening
In de Algemene plaatselijke verordening (Apv) kan de exploitatie van seksinrichtingen worden
gereguleerd door middel van een vergunningstelsel. Het is ook mogelijk om een gedifferentieerd
vergunningstelsel op te nemen in de Apv. Alle, of bepaalde soorten van seksinrichtingen worden
geografisch geconcentreerd. Het concentreren van seksinrichtingen in bepaalde gebieden kan
bijvoorbeeld gewenst zijn, om daarop met voldoende intensiteit toezicht te kunnen uitoefenen of om deze
inrichtingen te weren uit woonwijken of andere gebieden die vanuit oogpunt van woon- en leefomgeving
"gevoelig" zijn. Ook kan de exploitatie worden gereguleerd door het aantal te verlenen vergunningen aan
een maximum te binden. Zo'n maximumbeleid kan zelfstandig worden toegepast, maar ook worden
gehanteerd ter ondersteuning van een concentratiegebied. Tevens kan het maximumbeleid worden
toegesneden op de uiteenlopende vormen van seksinrichtingen.
Een zogenaamd nulbeleid kan niet worden gevoerd. Hoe men ook aankijkt tegen het verschijnsel
prostitutie, dat het bestaat is een gegeven, ook voor de overheid. Dat vraagt om een realistische
benadering zonder moralisme. Als de landelijke wetgever prostitutie legaal maakt, kan het niet zo zijn dat
een gemeente het op grond van morele overwegingen aldaar weer illegaal maakt. Een verbod daartoe
opnemen in de Apv is (vrijwel zeker) in strijd met artikel 19 van de Grondwet (vrijheid van arbeidskeuze).
Daarnaast is gebleken dat binnen de gemeentegrenzen een aantal seksinrichtingen zijn gevestigd. Een

nulbeleid kan ook om die reden niet aan de orde zijn. Wellicht ten overvloede: het te ontwikkelen
(nul)beleid kan niet worden gebaseerd op morele of ethische gronden.
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft modelbepalingen ontwikkeld om prostitutie te
reguleren. Alle gemeenten in Flevoland baseren hun prostitutiebeleid op deze modelbepalingen. Lokaal
kunnen er, afhankelijk van het beleid, nuances in aangebracht worden. !n de praktijk komen soms
combinaties voor (bijvoorbeeld clubs en escort) en soms zijn prostituees in meerdere prostitutievormen
werkzaam. Ook blijken prostituees en exploitanten, niet alleen geografisch gezien maar ook als het gaat
om de prostitutievorm, zeer flexibel te zijn. Exploitanten zijn snel geneigd om die bedrijven te exploiteren
waarvoor de regels meer mogelijkheden bieden, of de controle op naleving van die regels minder streng
of intensief zijn. Doordat alle Flevolandse gemeenten de bepalingen van de VNG gebruiken als model,
zal de regelgeving - op enkele nuances na - geen aanleiding hoeven te geven tot bedrijfsverschuivingen
binnen de regio. Derhalve wordt de gemeenteraad voorgesteld de modelbepalingen van de VNG te
gebruiken als basis voor het Lelystadse prostitutiebeleid.

3.4 De voor te stane vestiging van prostitutiebedrijven
Hoeveel seksinrichtingen laten we toe - wat is het maximaal aantal te verstrekken vergunningen?
Volgens de geëxtrapoleerde landelijke cijfers zouden er in Lelystad naar schatting 100 prostituees
werken. Daarvan zouden 30 prostituees werkzaam zijn in een bordeel en 30 achter ramen, 10 tippelen,
15 zijn zogenaamde thuiswerksters en 15 prostituees zijn werkzaam in de escortservice. Van de politie
Flevoland zijn de volgende (niet uitputtend) gegevens ontvangen waaruit blijkt dat in Lelystad al enige
prostitutiebedrijven zijn gevestigd, te weten: 4 seksinrichtingen, 2 sekswinkels, 3 thuiswerkers en 5
escortbedrijven. Lelystad kent geen raambordelen en straatprostitutie. Geconcludeerd kan worden dat,
gebaseerd op de bekende gegevens, de prostitutiebranche in Lelystad sterk afwijkt van het landelijk
gemiddelde. Overigens is het onbekend hoeveel prostituees wonen in Lelystad en werkzaam zijn in
bijvoorbeeld Amsterdam (bekend is dat prostituees veelal niet wonen en werken in dezelfde plaats).
Een maximum aantal seksinrichtingen zal op een realistisch niveau moeten worden bepaald. Te grote
verschillen tussen de gestelde maxima en het feitelijke aantal reeds aanwezige seksinrichtingen kan
leiden tot ongewenste neveneffecten, zoals het ondergronds gaan van seksbedrijven. Het vaststellen van
maxima wordt voorts gecompliceerd door het feit dat niet duidelijk is hoe de branche zich in Lelystad zal
ontwikkelen (o.a. over het aantal prostituees dat zich zelfstandig wil vestigen). Als gevolg van mogelijk
stringent beleid (sanering) in de grote steden, wordt niet uitgesloten geacht dat exploitanten zullen
uitwijken naar andere aantrekkelijke vestigingsplaatsen. De gevolgen daarvan voor de openbare orde en
veiligheid zijn nu niet te overzien. Om een ongecontroleerde groei te voorkomen, maar toch een
realistisch maximum vast te stellen, wordt geopteerd het maximum aantal seksinrichtingen vast te
stellen op het huidige aantal seksinrichtingen (aantal ingediende aanvragen in overgangsperiode)
en deze te verhogen met 25% voor een periode van tenminste 3 jaar. Op basis van de nu bekende
informatie komt dit neer op: 4 seksinrichtingen (exclusief sekswinkels, escortbedrijven en thuiswerkers)
vermeerderd met 25% geeft een maximum van 5 seksinrichtingen. In deze 3 jaar kan worden gevolgd
hoe het (theoretische) beleid in de praktijk uitwerkt. Gezien de aard van het onderwerp kan het ook
nodig zijn om aandacht te besteden aan de acceptatie van en weerstanden tegen de nieuwe
situatie in de bredere omgeving: bij het publiek, bij andere ondernemers, et cetera.
Welke vormen van prostitutie willen we wel en niet toelaten?
Vormen van de seksindustrie zijn: straatprostitutie, raamprostitutie, sekswinkel, escortbedrijf, thuiswerker,
bordeel/kamerverhuur, seksbioscoop/-automatenhal/-theater, parenclub, massagesalon, sauna, of
combinaties hiervan.
Zoals eerder vermeld is het mogelijk om selectief beleid te voeren, waarbij men bepaalde
verschijningsvormen wel toestaat en andere niet. Met name straat- en raamprostitutie zijn relatief
belastend voor de leefomgeving. Deze vormen leveren vaak een stroom van klachten op. Het geluid van
optrekkende auto's, dichtslaande portieren (in nachtelijke uren) en geschreeuw op straat veroorzaken
nogal eens overlast. Vaak trekt straatprostitutie allerlei randfiguren aan, zoals verslaafde vriendjes, kleine
dealers, "kijkers". Bij raamprostitutie is het straatbeeld ietwat rustiger: minder geschreeuw en afval op
straat. Omdat raamprostitutie meer zichtbaar is dan andere vormen van (exploitatie van) prostitutie, zijn
er betere controle mogelijkheden voorhanden. Zoals uit het overzicht blijkt kent Lelystad deze vormen
van prostitutie niet. Volgens informatie van de VNG komt straatprostitutie slechts in acht gemeenten in
Nederland voor. Straat- en raamprostitutie behoeft bij uitstek nadere regulering. Dat is de laatste jaren

gebleken, doordat in verschillende gemeenten - vanuit een oogpunt van handhaving met wisselend
succes - zogenaamde gedoogzones zijn aangewezen. Vooralsnog gaat de VNG ervan uit dat
gemeenten, waar tot op heden in het geheel niet wordt getippeld, dit in het belang van de openbare orde
en het woon- en leefklimaat moeten kunnen verbieden. Straat- en raamprostitutie worden daarom in
het geheel niet toegestaan. Andere vormen van (besloten) prostitutie (in clubs en dergelijke)
komen voor in Lelystad en, zo blijkt uit dossieronderzoek, zijn niet of nauwelijks belastend voor
de openbare orde en woon- en leefomgeving. Deze vormen van prostitutie worden gereguleerd
toegestaan.
Waar laten we (bepaalde vormen van) prostitutie toe?
Inrichtingsgebonden vormen van prostitutie dienen primair te worden geordend via het instrument van de
bestemmingsplannen. Dit ruimtelijke beleid kan direct gerelateerd worden aan de Apv door de
vergunningverlening te koppelen aan de aanwijzing van plaatsen waar seksinrichtingen zich wel en niet
mogen vestigen. De criteria voor opname van (concentratie)gebieden in de Apv zijn gelegen in de risico's
voor de openbare orde, het woon- en leefklimaat en de volksgezondheid. Gelet daarop is onderzocht
waar de vestiging van een seksinrichting tot verstoring van de openbare orde en aantasting van het
woon- en leefklimaat kan leiden. Dat heeft geleid tot de volgende invulling van niet toegestane
locaties: woonwijken, in de nabijheid van inrichtingen met een gevoelige, openbare of recreatieve
functie (bijvoorbeeld scholen, bibliotheek, stadhuis, ziekenhuis, kerken, et cetera) en overige
locaties waarbij eveneens openbare orde motieven een rol spelen (bijvoorbeeld de
verkeersveiligheid, cumulatieve effect van een aantal inrichtingen, omvang van een inrichting. Het
kan voorkomen dat panden van bestaande seksinrichtingen gesitueerd zijn binnen de definitie van "niet
toegestane locaties". Hierbij moet de gemeente zich houden aan de beginselen van behoorlijk bestuur,
door de seksinrichtingen de tijd te gunnen zich aan te passen aan het nieuwe beleid c.q. te verhuizen. Dit
kan door een overgangsbepaling op te nemen in de Apv inhoudende dat de exploitant, die op het
moment van vaststelling van het beleid, de exploitatie in ongewijzigde vorm mag voortzetten
Hiermee kunnen eventuele schadeclaims worden voorkomen.
De positie van zogenaamde thuiswerk(st)ers en escortbedrijven behoeft toelichting en uitzondering.
Indien één prostituee in een woning bedrijfsmatig werkt voldoet deze werkplek aan de omschrijving van
een seksinrichting, ook al werkt de betrokkene daar alleen en is het tevens de eigen woning. Deze
werkzaamheden zijn slechts bij intimi bekend en worden veelal niet openlijk naar buiten uitgedragen. Een
escortbedrijfje is een bedrijf dat - meestal telefonisch - bemiddelt tussen klanten en prostitué(e)s. Het
kan een kantoortje zijn, maar ook een telefooncentrale of zelfs een website op Internet. Een escortbedrijf
biedt de service actief aan door middel van advertenties en andere reclame-uitingen. De plaats van de
bedrijfsruimte is bepalend voor de vergunningplicht. Veelal hebben de omwonenden geen besef van de
bedrijfsmatige activiteit van de betrokkene. Een (vestigings)verbod levert een drempel op voor legale
vestiging en geeft geen zicht meer op deze weinig transparante prostitutievormen. Een uitzondering op
de vergunningplicht kan (vrijwel zeker) leiden tot ongewenste verschuivingen. Voorgesteld wordt deze
twee vormen van prostitutie niet uit te zonderen van de vergunningplicht, maar wel uit te
zonderen van het vestigingsverbod (niet toegestane locaties) en het maximumstelse!,
Ook behoeft de omschrijving sekswinkel nadere aandacht. Het begrip "sekswinkel" is ontleend aan de
Wlnkeltijdenwet. Op de openingstijden van sekswinkels is het regime van de Winkeltijdenwet van
toepassing. De vestiging van een sekswinkel zal doorgaans afdoende kunnen worden gereguleerd langs
de weg van het bestemmingsplan. Het komt echter (in den lande) regelmatig voor dat naast de verkoop
van seksartikelen aldaar ook pornovideo's worden verhuurd met de gelegenheid deze door middel van
audiovisuele apparatuur of automaten vooraf te bezichtigen. Ook de combinatie met escort komt
regelmatig voor. Deze veel voorkomende combinatie dient alsdan aangemerkt te worden als een
seksinrichting. Nu nog onduidelijk is hoe de branche zich gaat ontwikkelen en getracht wordt deze
"transparanter" te maken, wordt het (vooralsnog) raadzaam geacht, mede vanwege het ontbreken
van aangepaste bestemmingsplannen, sekswinkels te (blijven) onderwerpen aan de
vergunningplicht gelijk seksinrichtingen.
Wie mag seksinrichtingen uitbaten?
In de vergunningvoorschriften kunnen gedragseisen worden opgenomen ten aanzien van de
exploitant en de eventuele beheerders van seksinrichtingen. Doel is zoveel mogelijk voorkomen dat
malafide, criminele exploitanten de lokale prostitutie uitbaten. Rekening moet worden gehouden met de
mogelijkheid dat een deel van de branche onderduikt in de benedenwereld, en haar activiteiten in het

illegale circuit voortzet. Niet kan worden uitgesloten dat schijnconstructies en stromannen verhullen dat
achter een bonafide facade een malafide werkelijkheid schuilgaat. Bij de afgifte van vergunningen dient
men op dit verschijnsel attent te zijn.
Naar verwachting zal medio 2001 de Wet bevordering integere besluitvorming openbaar bestuur (BIBOB)
van kracht worden. Met deze wet ontstaat een effectief bestuurlijk instrument waarmee kan worden
voorkomen dat ongewild criminele activiteiten worden gefaciliteerd. Daardoor ontstaat de mogelijkheid
om bepaalde subsidies of vergunningen te weigeren of in te trekken indien er sprake is van het risico dat
strafbare feiten zullen worden gepleegd of van het vermoeden dat strafbare feiten zijn gepleegd. Ook
kunnen bepaalde overheidsopdrachten niet worden gegund of een overeenkomst terzake worden
ontbonden indien door bedrijven niet of niet meer wordt voldaan aan de vereisten inzake
betrouwbaarheid. Volgens de laatste berichten komt de prostitutiebranche onder de werking van deze
wet te vallen.
Aan welke overige randvoorwaarden moet worden voldaan?
Bij of krachtens de Apv kunnen aanvullende voorwaarden worden gesteld op het gebied van de
volksgezondheid: de preventie en bestrijding van seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA). De GGD
heeft daartoe het beleidsplan "Prostitutiebeleid GGD Flevoland" geschreven (zie bijlage). Ingestemd kan
worden met het voorstel om minimaal één maal per jaar per seksinrichting een inspectie te
verrichten. De daaraan verbonden kosten kunnen, gelijk de kindercentra, worden gedeclareerd bij de
gemeente. De prostituees worden verplicht om tenminste vier maal per jaar zich te laten
onderzoek op SOA volgens de landelijke richtlijnen van de stichting SOA-bestrijding. Naast de
GGD kan dit onderzoek ook worden uitgevoerd door een (huis)arts. De GGD ziet daarop toe. Enerzijds
wordt verwacht dat het aantal consulten als gevolg van de legalisering zal toenemen, terwijl anderzijds
als gevolg van de sanering (ontvlechting criminaliteit en verblijfstitel) het totaal aantal werkzame
prostituees zal afnemen. Aangenomen wordt dat per saldo het aantal consulten niet zal toenemen. De
GGD stelt als doel om toegespitste zorg op maat aan te bieden (laagdrempeligheid), doordat de reguliere
zorg de prostituee onvoldoende bereikt. Dit nieuwe beleid zal leiden tot een grotere inzet van personeel
en materieel, waarvan voor een groot deel de financiering nog onduidelijk is. Aangenomen kan worden
dat een deel daarvan behoort tot het reguliere basispakket van de GGD en (per gemeente) wordt
bekostigd uit het basistarief per inwoner (WPVC-gelden).

3.6 De (arbeids)omstandigheden in prostitutiebedrijven
Seksinrichtingen moeten voldoen aan zogenoemde objectgebonden eisen inzake bouw- en
brandveiligheid. Dergelijke eisen zijn opgenomen in het Bouwbesluit. Veel seksinrichtingen kunnen voor
de bepalingen van het niveau van bouwtechnische voorschriften worden gerekend tot de in het
Bouwbesluit opgenomen categorie "logiesbedrijven". Aan de hier gestelde eisen zullen dergelijke
seksinrichtingen dus minimaal moeten voldoen. Seksinrichtingen waar tevens horecavoorzieningen
aanwezig zijn - zoals seksclubs - dienen bovendien aan de voorschriften van de Drank- en Horecawet
te voldoen, waaronder het Besluit inrichtingeisen Drank- en Horecawet. Op basis van de gemeentelijke
bouwvoorschriften kunnen zo nodig specifieke gebruiksvoorschriften worden opgenomen. Tot dusver zijn
in de huidige bouwverordening echter uitsluitend brandveiligheidsvoorschriften opgenomen. Voor
inrichtingen die niet zijn aan te merken als "bouwwerk" in de zin van de Woningwet (bijvoorbeeld
woonboten) zijn noch het Bouwbesluit, noch de gemeentelijk bouwverordening van toepassing. In die
gevallen biedt de gemeentelijke brandbeveiligingsverordening - waarin zowel inrichtings- als
gebruiksvoorschriften kunnen worden opgenomen - uitkomst.
Naast deze bouw- en brandtechnische inrichtingseisen komt het voor dat de seksinrichtingen
onvoldoende zijn toegerust op de arbeidsomstandigheden van een prostituee. Gedacht moet worden aan
onvoldoende sanitaire voorzieningen, onvoldoende privacy en slecht geventileerde ruimten. Het is
mogelijk om zogenaamde nadere regels aan een seksinrichting te verbinden. Naast "nadere regels"
bieden ook de artikelen 27 en 58 van de Arbowet de mogelijkheid om delen van deze wet te laten
gelden. Van dit artikel wordt slechts gebruik gemaakt, indien aan bepaalde arbeid zodanige risico's voor
de veiligheid of gezondheid verbonden zijn, dat wettelijke regels tot bescherming van deze gevaren van
toepassing dienen te zijn op ieder die deze arbeid verricht, ook indien men in een positie van
onafhankelijkheid verkeert. Met de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de
minister van Justitie zijn wij van mening dat er nog vele onduidelijkheden zijn rond de consequenties van
de opheffing van het bordeelverbod. Het is in eerste instantie de prostitutiebranche zelf die
verantwoordelijk is voorde invulling van het arbeidsomstandigheden in seksinrichtingen. Het is
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niet te verwachten dat de prostitutiebranche van het ene op het andere moment orde op zaken zal
hebben gesteld. Mocht blijken dat de branche onvoldoende haar verplichtingen waarmaakt, kan alsnog
tot vaststelling van "nadere regels" worden overgegaan.

3.7 De bedrijfsvoering in prostitutiebedrijven
De wetgever acht het geen taak voor de gemeentelijke of rijksoverheid om de rechtsverhouding tussen
exploitant en prostituee te reguleren: over de aard van hun onderlinge werkverhouding dienen zij zelf te
beslissen. Wei kan de (gemeentelijk) overheid tot uitdrukking brengen dat in het belang van de
prostituees is om zelfstandig te beslissen over de wijze waarop zij of hij het beroep wenst uit te oefenen,
de tijden waarop zij of hij wenst te werken en om te bepalen aan wie zij of hij de diensten wenst aan te
bieden. In de vergunningvoorschriften kan bijvoorbeeld worden bepaald dat een percentageregeling
waarbij een onevenredig aandeel van de verdiensten van de prostituee wordt afgestaan aan de exploitant
niet zijn toegestaan. Zoals in 3.6 reeds is aangegeven dient de prostitutiebranche in eerste instantie zelf
haar verantwoordelijkheid terzake te nemen. Slechts ten aanzien van de SOA-preventie, als genoemd
in het beleidsplan van de GGD (zie 3.5), worden beleidsregels opgesteld.

4

Handhaving

4.1 Algemeen
In algemene zin - en ook in casu - moet, voordat wordt besloten over het vaststellen van
vergunningsvoorschriften, worden bezien of handhaving daarvan in voldoende mate mogelijk is. Blijkens
de MvT acht de wetgever het 'vanzelfsprekend dat voldoende capaciteit bij politie, gemeentelijke
autoriteiten en Openbaar Ministerie aanwezig moet zijn om bestuurlijk en strafrechtelijk op te treden
tegen vormen van prostitutie die in strijd zijn met de in artikel 250a van het Wetboek van Strafrecht
neergelegde verboden en/of de gemeentelijke vergunningsvoorschriften. Met het oog daarop is in de MvT
aangekondigd dat:
met de betrokken instanties en overheden afspraken zullen worden gemaakt ter verzekering van het
inzetten van voldoende handhavingscapaciteit;
- inzet van extra middelen zo nodig zal worden gerealiseerd door herschikking van middelen en een
andere prioriteitsstelling; en
daartoe, overeenkomstig de aanbeveling van het Openbaar Ministerie (OM), een zogenaamd
handhavingsarrangement zal worden opgesteld.
Aan de hand van dit handhavingsarrangement zullen in het driehoeksoverleg tussen burgemeester,
politie en OM afspraken moeten worden gemaakt over de handhaving op lokaal niveau. Overigens is de
wetgever van mening dat de naleving van gemeentelijke voorschriften over (exploitatie van) prostitutie
primair- en afdoende - kan worden verzekerd door inzet van bestuurlijke handhavinginstrumenten en
dat het daarom niet nodig is overtredingen daarvan aan te merken als misdrijven in strafrechtelijke zin.
De bestrijding van mensenhandel is een belangrijke doelstelling van de opheffing van het algemeen
bordeelverbod. Over het algemeen verkeren illegale prostituees door diverse omstandigheden in een
extra kwetsbare positie, in het geval van mensenhandel worden zij veelal onder valse voorwendsels naar
Nederland gelokt en op tal van manieren gemanipuleerd, bijvoorbeeld doordat hun paspoort wordt
ingenomen of doordat hun angst wordt aangepraat voor de politie. Bovendien zijn zij, anders dan
Nederlandse prostituees, meestal volkomen geïsoleerd van de buitenwereld: er is weinig tot geen contact
met familie, vrienden en kennissen en voorzover zij al contact kunnen zoeken met de buitenwereld vormt
het taalprobleem daarbij vaak een barrière. De wetgever acht daarom een extra stringente aanpak van
mensenhandel op zijn plaats en heeft mede daarvoor artikel 250a in het Wetboek van Strafrecht
opgenomen. Daarvoor evenzeer van belang acht de wetgever het dat gemeenten, via de door hen
vast te stellen vergunningsvoorschriften, het exploitanten verbieden in hun bedrijf prostituees
zonder geldige verblijfstitel werkzaam te laten zijn. Op donderdag 29 juni 2000 is de Tweede Kamer
akkoord gegaan met een wijziging van de Gemeentewet alsmede met het amendement Barth/Nicolaï op
dit wetsvoorstel, die ervoor zorgt dat toezichthouders op de naleving van de verordening over
seksinrichtingen, escortbedrijven en straatprostitutie, inzage van een identificatiebewijs kunnen vorderen
van een prostituee. Deze wetswijziging was nodig omdat de Raad van State op 18 januari 2000 had
bepaald dat de door de gemeente aangewezen toezichthouders (veelal de politie) in het kader van de
handhaving geen bevoegdheid hebben om de leeftijd en de verblijfstatus van de prostituees te
controleren. Naar zijn oordeel was dit in strijd met de Wet op de Identificatieplicht (WID). De Eerste
Kamer moet nog akkoord gaan met het wetsvoorstel. Naar verwachting gebeurt dat voor 1 oktober 2000.

4.2

Handhavingsarrangement

Met het Openbaar Ministerie en de Politie Flevoland is uitgebreid van gedachten gewisseld over de
doelstellingen van de Rijksoverheid die aan deze wetswijziging zijn verbonden. Van belang is gebleken
dat een effectief prostitutiebeleid alleen mogelijk is als bestuurlijke en strafrechtelijke maatregelen goed
op elkaar worden afgestemd. Afhankelijk van het lokale beleid wordt een zo uniform mogelijk
handhavingsarrangement ontwikkeld voor alle Flevolandse gemeenten. Het (lokale)
handhavingsarrangement is nog niet ontvangen, maar komt in grotendeels overeen met het model van de
VNG. Dat model ziet er als volgt uit:
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Exploitatie zonder vergunning

Overtreding

Politie/Toezichthouder

Gemeente

Exploitatie past niet
binnen het
prostitutiebeleid

waarschuwen en rapport
resp. proces-verbaal (pv)
opmaken t. b. v. gemeente
en Openbaar Ministerie.

Exploitatie past
binnen het
prostitutiebeleid

waarschuwen en rapport
resp. pv. opmaken t. b. v.
gemeente en Openbaar
Ministerie.

1e keer: schriftelijke
waarschuwing: 2e
keer: tijdelijke sluiting:
3e keer: sluiting voor
onbepaalde tijd.
1e keer: schriftelijke
waarschuwing met
vermelding van de
termijn waarbinnen de
vergunning moet
worden aangevraagd;
2e keer: tijdelijke
sluiting of opleggen
van een dwangsom; 3e
keer: sluiting voor
onbepaalde tijd.

Openbaar
Ministerie
na tweede of
derde keer \s
vervolging
mogelijk o. g. v.
de Apv.
na tweede of
derde keer Is
vervolging
mogelijk o. g. v.
de Apv.

Anderen
afhankelijk van feitelijke
situatie evt. inschakelen
van bijv. de
belastingdienst of de
arbeidsinspectie.
idem

Exploitatie in strijd met vergunning
Overtreding

Politie/Toezichthouder

Gemeente

Handelen in strijd
met gedragseisen

rapport t. b. v. gemeente

intrekking vergunning
en sluiting pand

overschrijden
sluitingsuur (gelijk
beleid sluitingsuur
horeca)

waarschuwen en rapport 1e keer: schriftelijke
opmaken t. b. v. gemeente waarschuwing; 2e
keer: opleggen van
beperkte
openingstijden; 3e
keer: tijdelijke sluiting
of intrekking
vergunning.
waarschuwen en rapport 1e keer: schriftelijke
resp. pv. opmaken t. b. v. waarschuwing
gemeente en Openbaar
2e keer: tijdelijke
Ministerie.
sluiting of intrekking
vergunning;
3e keer: sluiting voor
onbepaalde tijd of
intrekking vergunning
idem
idem

ontbreken van
toezicht door de
exploitant of
beheerder

schijnbeheer

idem
gebruik van de
inrichting in strijd met
de vergunningvoorschriften (bijv.
arbeids-

1e keer: schriftelijke
waarschuwing
2e keer: tijdelijke
sluiting/intrekking
vergunning/dwangsom

Openbaar
Anderen
Ministerie
zie onder III
(handelen in
strijd met art.
250a Sr.
afhankelijk van de
na tweede of
feitelijke situatie (bijv. te
derde keer is
lange arbeidstijden) evt.
vervolging
mogelijk o. g. v. inschakeling van de
Arbeidsinspectie
de Apv.

idem

afhankelijk van feitelijke
situatie evt. inschakelen
van bijv. de
belastingdienst of de
arbeidsinspectie

idem

afhankelijk van feitelijke
situatie evt. inschakelen
van bijv. de
belastingdienst
afhankelijk van feitelijke
situatie evt. inschakelen
van bijv. de
belastingdienst of de
arbeidsinspectie

idem

omstandigheden,
brandveiligheid,
volksgezondheid)
overlast voor de
omgeving

III

idem

3e keer: sluiting voor
onbepaalde tijd of
intrekking vergunning
1e keer: schriftelijke
waarschuwing
2e keer: tijdelijke
sluiting/intrekking
vergunning;
3e keer: sluiting voor
onbepaalde tijd of
intrekking vergunning

Exploitatie in strijd met artikel 250 A Wetboek van Strafrecht:

Overtreding

Politie/Toezichthouder

Gemeente

overtreding artikel
250a Wetboek van
Strafrecht
(mensenhandel,
minderjarigen e. d.)

rapport opmaken t. b. v.
gemeente en PVt.b.v.
O.M.

sluiting voor
onbepaalde tijd en
intrekking vergunning

Openbaar
Ministerie
vervolging

Anderen
zie onder l

Ook de integriteit van de betrokken ambtenaren behoeft aandacht. Zij moeten zo min mogelijk in
een kwetsbare positie worden gebracht. Zo adviseert de VNG om een scheiding aan te brengen
tussen vergunningverlening en het toezicht op de naleving van de vergunningvoorschriften. Om die
reden wordt voorgesteld de coördinatie en de voorbereiding van de besluitvorming onder te
brengen bij de afdeling BZ-JZV. Het toezicht wordt overgelaten aan de betrokken vakafdelingen:
BM-BW, brandweer, GGD, politie en overige overheidsinstellingen zoals belastingdienst en
arbeidsinspectie. In het provinciaal afstemmingsoverleg is afgesproken dat alle gemeenten enkele
functionarissen van de politie en de GGD aanwijzen als toezichthouder.
4.3 Kosten
Aan de uitvoering van het prostitutiebeleid zullen kosten zijn verbonden. De kosten kunnen door middel
van legesheffing worden verhaald. Het gaat hierbij (in de regel) om een eenmalige inning. Gemeenten
mogen uitsluitend de kosten verhalen voor het beoordelen van de aanvraag en de controle op de
naleving van de vergunningvoorschriften. De vergunningverlening kan aan een termijn worden gebonden.
Alsdan is het mogelijk om opnieuw leges te heffen. Ook is het mogelijk om te differentiëren naar omvang
en aard van het bedrijf en daarmee naar de kosten van dienstverlening.
Het is nog onduidelijk hoeveel vergunningaanvragen moeten worden beoordeeld en het hoeveel
seksinrichtingen, sekswinkels en escortbedrijfjes zich zuilen vestigen en controle behoeven. Het is
derhalve lastig om een raming te maken. Geschat wordt dat beoordeling van een vergunningaanvraag
overeen komt met die van een horecabedrijf. Wij stellen derhalve voor om leges te heffen gelijk
horecabedrijven.
4.4 Toezicht
Toezichthouders zijn personen die bij of krachtens wettelijk voorschrift belast zijn met het houden van
toezicht op de naleving van wettelijke voorschriften (artikel 5:11 van de Awb). De aanwijzing van
toezichthouders kan derhalve in de Apv plaatsvinden. Een deel van de toezichthouders kan in de Apv zelf
worden aangewezen (dit is noodzakelijk indien een toezichthouder tevens opsporingsbevoegdheden
dient te krijgen). Daarnaast kunnen toezichthouders door het college van B en W dan wel de
burgemeester worden aangewezen. Deze bevoegdheid vloeit voort uit de artikelen 162 en 174 van de
Gemeentewet waarin het college van B en W respectievelijk de burgemeester belast zijn met de
uitvoering van gemeentelijke verordeningen. Toezichthouders kunnen zowel individueel als categoraal
worden aangewezen. Bij. een individuele aanwijzing worden personen met toezicht belast door hen met
name te noemen of door aanduiding van hun functie. Bij een categorale aanwijzing wordt in het
aanwijzingsbesluit veelal de dienst genoemd waartoe de met toezicht belaste personen behoren.
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Samenvatting
De reglementering van het prostitutiebeleid in bestemmingsplannen wordt meegenomen bij de
geplande herziening van de bestemmingsplannen of, daarop vooruitlopend, middels een
facetbestemmingsplan.
De gemeenteraad wordt voorgesteld de modelbepalingen van de VNG te gebruiken als basis voor
het Lelystadse prostitutiebeleid.
Straat- en raamprostitutie worden in het geheel niet toegestaan.
Om een ongebreidelde groei van seksinrichtingen te voorkomen, maar toch een realistisch maximum
vast te stellen, wordt het huidige aantal seksinrichtingen vastgesteld en verhoogd met 25% voor een
periode van tenminste 3 jaar.
Andere vormen van (besloten) prostitutie (in clubs en dergelijke) worden gereguleerd toegestaan.
Niet toegestane vestigingslocaties zijn: woonwijken, in de nabijheid van inrichtingen met een
gevoelige, openbare of recreatieve functie en overige locaties waarbij eveneens openbare orde
motieven een rol.
De raad wordt voorgesteld een overgangsbepaling op te nemen in de Apv inhoudende dat
gevestigde seksinrichtingen, die op het moment van vaststelling van het beleid, de exploitatie in
ongewijzigde vorm mogen voortzetten.
Escortbedrijven en thuiswerkers worden niet uitgezonderd van de vergunningplicht, maar wel van het
vestigingsverbod en het maximumstelsel.
Sekswinkels worden eveneens onderworpen aan de vergunningplicht gelijk seksinrichtingen.
Er wordt aandacht besteed aan de acceptatie van en weerstanden tegen de nieuwe situatie in de
bredere omgeving: bij het publiek, bij andere ondernemers, et cetera.
Gedragseisen worden in de Apv opgenomen ten aanzien van de exploitant en de eventuele
beheerders van seksinrichtingen.
In de voorschriften van de vergunning wordt opgenomen dat verboden is prostituees zonder geldige
verblijfstitel werkzaam te laten zijn.
De GGD verricht, op declaratiebasis, minimaal één maal per jaar per seksinrichting een inspectie.
Prostituees worden verplicht om tenminste vier maal per jaar zich te laten onderzoek op SOA.
Het is in eerste instantie de prostitutiebranche zelf die verantwoordelijk is voor de invulling van het
arbeidsomstandigheden in seksinrichtingen.
De betrokken ambtenaren moeten zo min mogelijk in een kwetsbare positie worden gebracht. Een
scheiding wordt aangebracht tussen vergunningverlening en het toezicht op de naleving van de
vergunningvoorschriften.
De coördinatie en de voorbereiding van de besluitvorming wordt ondergebracht bij de afdeling BZJZV.
Het toezicht wordt overgelaten aan de betrokken vakafdelingen (BM-BW, brandweer, GGD, politie en
overige overheidsinstellingen zoals belastingdienst en arbeidsinspectie). Enkele functionarissen van
de politie en de GGD worden aangewezen als toezichthouder.
De hoogte van de leges voor een vergunning zijn gelijk aan die van een vergunning voor een
horecabedrijf.
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