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Geachte dames en heren,

ln de vergadering van de raadscommissie, donderdag 6 december 2018, tijdens de behandeling

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

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

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

gemeente wat de aanpak van prostitutie betreft. Eerder is aangegeven dat alle toezichthouders in

het district De Markiezaten in oktober 2019 geïnformeerd en geÏnstrueerd worden en uw raad

hierna wordt geïnformeerd over de stand van zaken.

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

zaldaarom met ingang van 1 januari2020 zelf het toezicht op prostitutie gaan organiseren.

Stand van zaken

Op B oktober jl. heeft de gemeente Roosendaal in samenwerking met andere gemeenten, Afdeling

Vreemdelingenpolitie, ldentificatie en Mensenhandel (AVIM) en het uitstapprogramma voor

prostituees (RUPS) een districtelijke voorlichtingsbijeenkomst toezicht op prostitutie en een

overdracht bestuursrechtelijke taken handhaving georganiseerd.

De toezichthouders in het district De Markiezaten zijn nader geÏnformeerd en geÏnstrueerd ten

aanzien van wetgeving, bevoegdheden, gedragscode, werkwijze tijdens een controle en zijn

meegenomen in mogelijke scenario's en maatregelen.
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AVIM begeleidt de toezichthouders in het verdere traject en geeft, naar behoefte,
verdiepingstrainingen. De controles worden in de beginperiode in gezamenlijkheid (gemeente en
AVIM) uitgevoerd.

Voor de goede orde merk ik nog op dat strafrechtelijke opsporing een taak van de politie is en in
de toekomst ook zal blijven.

Middels deze beantwoording beschouw ik de toezegging als afgedaan

Hoogachtend,
De burgem Roosendaal,

J Midden


