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Algemene Plaatselijke Verordening

Status:
ingediend
Ondergenoemd(e) raadslid/ -leden stelt/stellen het volgende amendement voor.
De raad van de gemeente Gooise Meren in vergadering bijeen:
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders nr.
Besluit het ontwerp besluit van bovengenoemd voorstel als volgt te wijzigen:
Bestaande tekst
Artikel 3:5 Maximum aantal vergunningen voor
seksinrichtingen
Er wordt voor in totaal ten hoogste vier seksinrichtingen
vergunning verleend.

Nieuwe tekst
Artikel 3:5 Maximum aantal vergunningen voor
seksinrichtingen
1. Er wordt voor in totaal ten hoogste twee seksinrichtingen
vergunning verleend.
2. Het college kan een lager maximum stellen aan het totaal
aantal seksinrichtingen waarvoor vergunning kan worden
verleend.

Toelichting2
Overwegende dat:
 In het algemeen blijkt dat seksinrichtingen veelal gerelateerd zijn aan mensenhandel.
Dit blijkt 0.a. uit ervaringen van “Het Scharlaken Koord” https://scharlakenkoord.nl/nl, “Bright Fame”
https://www.brightfame.nl/ en andere organisaties die constateren dat o.a. vrouwen onder valse voorwendselen naar
Nederland worden gehaald en in feite het slachtoffer zijn van mensenhandel omdat ze in de prostitutie belanden.
 Het direct of indirect meewerken aan mensenhandel en dan met name in relatie tot kwetsbare vrouwen ongewenst is.
 Het welzijn en dan met name de eigenwaarde van vrouwen in het geding is. Eigen waarde die vaak door eerdere ervaringen
in het leven al gekrenkt is.
 In de toenmalige gemeente Bussum al sprake was van het niet meer afgeven van nieuwe vergunningen.
 In de toenmalige gemeente Naarden geen vergunning was afgegeven.
 In de toenmalige gemeente Muiden 1 vergunning was afgegeven aan de nog bestaande parenclub Fata Morgana.
Dat gelijk was aan het maximaal af te geven vergunningen in de toenmalige gemeente Muiden.
 Het ongewenst is om de ene afgegeven vergunning in Muiden te harmoniseren tot vier mogelijke vergunningen aangezien
er 4 kernen zijn in de huidige gemeente Gooise Meren.
 Er via de landelijke politieke partijen, geen landelijk nul optie te halen is:
(gezocht op prostitutie o.a. op de partij websites, beperkt tot de in Gooise Meren vertegenwoordigde partijen)
o Standpunten ChristenUnie: “Mensenhandel en gedwongen prostitutie zijn enorm winstgevende criminele
activiteiten. Het valse beeld van vrouwen die vrijwillig hun diensten leveren wordt, tegen alle signalen in, in stand
gehouden.” www.christenunie.nl/standpunt/prostitutie
o Standpunten PvdA: “De PvdA vindt de praktijken van loverboys onacceptabel en vindt dat deze keihard moeten
worden aangepakt.” https://www.pvda.nl/standpunten/veiligheid/loverboys/
De Amsterdamse PvdA heeft daar een standpunt: https://amsterdam.pvda.nl/standpunten/prostitutie/
o Rob Jetten (D66) in een toespraak bij de Jong Democraten: “De veilige en vrije omgang met prostitutie”
https://d66.nl/speech-jetten-jonge-democraten/ en standpunt https://amsterdam.d66.nl/standpuntover/prostitutie/
o CDA stelt Kamervragen: Anne Kuik stelt Kamervragen over seksuele uitbuiting in de prostitutie
https://www.cda.nl/actueel/nieuws/anne-kuik-stelt-kamervragen-over-seksuele-uitbuiting-in-de-prostitutie/ en
standpunt hedendaagse slavernij https://www.cda.nl/buma/nieuws/buma-prostitutie-is-hedendaagse-slavernij/
o GroenLink wil een ombudsloket: https://groenlinks.nl/nieuws/groenlinks-wil-ombudsloket-voor-sekswerkers
o VVD: “Er wonen veel te veel mensen illegaal in Nederland. Illegaliteit kan leiden tot uitbuiting, criminaliteit en
gedwongen prostitutie.” https://www.vvd.nl/standpunten/illegaliteit/
o 50Plus: “Mensenhandel is vreselijk. Als kinderen er het slachtoffer van worden dan helemaal. Mijn fractie vraagt de
staatssecretaris het bestrijden ervan tot absolute topprioriteit te maken.”





https://50pluspartij.nl/kamerinbreng/3419-mensenhandel-uitbuiting-debat-3-juli-2019
(PowNed: “Partijlid Metje Blaak, zelf voormalig prostituee, wenst dat iedereen die de rosse buurt wil betreden,
een borgsom van vijf euro gaat betalen. Wanneer u daadwerkelijk seks met een prostituee heeft, krijgt u de vijf
euro weer netjes terug” https://www.powned.tv/artikel/50plus-vijf-euro-borg-betalen-op-de-wallen
o Aangezien het niet een actueel onderwerp in Gooise Meren is, anders dan opgenomen in de APV, zijn bij Hart voor
BNM en het Goois Democratisch Platform geen standpunten te vinden in relatie tot prostitutie.
Het gemeenten is toegestaan om een nul optie op te nemen in de APV.
https://www.nationaalrapporteur.nl/binaries/Prostitutie%20%26%20mensenhandel_Nationaal%20Rapporteur_interactief
_tcm23-233408.pdf
Thans zijn er twee seksinrichtingen in de gemeente. Het aantal te verlenen vergunningen kan derhalve terug gebracht
worden van vier naar twee. Indien blijkt dat van een vergunning geen gebruik meer wordt gemaakt kan het aantal worden
verlaagd naar 1. Het college wordt gevraagd dit actief te bewaken.

Naam raadslid/-leden (fractienaam)
Roel Kamphuis (ChristenUnie)

