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Aan de leden van de gemeenteraad

Roosendaal : 13 december20lS

onderwerp Toezicht op prostitutie

Parkrangers

bijlage

Geachte dames en heren,

ln de vergadering van de raadscommissie, donderdag 6 december jl., tijdens de behandeling van

het lntegraal Veiligheidsplan 2019-2022 Samen bouwen aan onze veiligheid en het Actieplan

lntegrale Veiligheid 2019 Veiligheid, uw en onze zorg!heefl uw raadslid mevrouw Suijkerbuijk-Ader

mij gevraagd uw raad te informeren over de verschuiving van de werkzaamheden van politie naar

gemeente wat de aanpak van prostitutie betreft. Daarnaast heeft de heer Breedveld gevraagd om

de rol van de 'parkrangers' te benoemen in het Actieplan. lk kan u hierover het volgende melden.

Prostitutie

Tot op heden wordt het bestuursrechtelijk toezicht op prostitutie (zowel het vergunde deel als het

illegale deel) namens de burgemeester uitgevoerd door de politie. Dit doet zij naast haar

strafrechtelijke opsporingsbevoegdheid. ln verband met een heroriëntatie op taken is besloten om

het bestuurlijke toezicht daar onder te brengen waar het formeel belegd dient te zijn. De gemeente

zal daarom met ingang van 1 januari 2020 zelf het toezicht op prostitutie gaan organiseren. ln

2019 zullen gemeentelijke toezichthouders regelmatig trainingen krijgen van de politie (team

Commerciële Zeden) om deze materie eigen te maken. Beschrijving van werkprocessen,

prioritering en bepalen van benodigde capaciteit wordt in de tweede helft van 2019 gedaan en

wordt vervolgens vertaald in het Actieplan 2020 (onderdeel Bestuurlijke aanpak ondermijnende

criminaliteit). Voor de goede orde merk ik nog op, dat strafrechtelijke opsporing een taak van de

politie is en in de toekomst ook zal blijven.

Parkrangers
lk heb toegezegd om deze vorm van toezicht in de openbare ruimte op bedrijventerreinen te

benoemen in het Actieplan lntegrale Veiligheid 2019 Veiligheid, uw en onze zorg!.ln de definitieve

tekst van het actieplan zal ik aan $ 3.2 (Keurmerken inzake veiligheid) de volgende tekst
toevoegen: De bedrijventerreinen in Roosendaal moeten nog veiliger worden, waardoor ze ook
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aantrekkelijker worden voor nieuwe ondernemers. Daarom is er reeds voor enkele terreinen, door
m.n. de samenwerkende ondernemers, een beveiligingsplan gemaakt. De 'parkrangers' vormen

daar een belangrijk onderdeel in.

De van Roosendaal,

mr. J.M.L. Niederer.


