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Onderwerp 

Afdoening motie ‘Onderzoek instellen vertrouwenspersonen 

sekswerkers’ 

 

 

 

 

 

Geachte voorzitter, 

 

Uw raad heeft bij de bespreking van de ‘Prostitutienota Den Haag 2020-2022’ (RIS 304625) op 25 

november 2020, de door het raadslid de heer Grinwis de ingediende motie ‘Onderzoek instellen 

vertrouwenspersonen sekswerkers’ aangenomen’. 

 

Deze motie luidt als volgt:  

 
constaterende, dat:  

• de contactmomenten met sekswerkers door middel van intakegesprekken met het HEIT zijn 

komen te vervallen omwille van de AVG; 

• in diverse gemeenten, waaronder Utrecht en Rotterdam, onafhankelijke 

vertrouwenspersonen zijn ingesteld waar sekswerkers naar toe kunnen voor advies en 

ondersteuning zonder dat zij zich hoeven te registreren;  

 

overwegende, dat: 

• de burgemeester heeft aangegeven in de commissievergadering van 19 november jl. dat er 

goede ervaringen zijn opgedaan met vertrouwenspersonen in de seksbranche;  

• het college hecht aan de keuzevrijheid van sekswerkers in het kiezen van een 

hulpverleningsorganisatie zoals SHOP en de Haven;  

 

verzoekt het college:  

•  te onderzoeken of en hoe vertrouwenspersonen kunnen bijdragen aan het signaleren van 

misstanden en mensenhandel in de seksbranche en te kijken hoe de diversiteit onder 

sekswerkers geborgd kan worden. 

 

Hierbij informeert het college de raad over de afdoening van de motie. 

 

Het college is voornemens om gevraagde onderzoek uit de motie uit te voeren. In het voorjaar van 

2021 wordt de raad geïnformeerd over de nadere invulling van dit onderzoek. 
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Het college beschouwt de motie hiermee als afgedaan.  
 

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris,  de burgemeester, 

 

Ilma Merx                                                    Jan van Zanen 

 

 

 

 


