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Inlichtingen bij R.Spâth
Onderwerp vragen ex artikel 40 RvO inzake subsidie uittreding sekswerkers

Bijlageint 1

POSTADRES Geachte leden van de fractie,
Postbus 15

1723Z6 In uw brief van 12juli 2018 stelt u een aantal vragen ex art. 40 RvO naar aanleiding van een artikel
Noord-Scharwoude in het Noord-Hollands Dagblad van 30 juli 2018 ‘Uitstappers sekswerk: extra hulp’. Hieronder volgt

per vraag het antwoord.
BEZOE KAOHL S

Vroedschap 1 1. Is uw college bekend met het gegeven dat het college van Alkmaar deze subsidieaanvraag
Zuid-Scharwoude gaat doen? Graag uw toelichting.

Antwoord: ja, dit is bekend.
TE LE F00 F1

(0226) 33 ‘
2. Doet het college van Alkmaar deze aanvraag namens alle gemeenten in de regio? Graag

uw toelichting.
TEL EFAX

(0226)31 7556 Antwoord: Nee, het college van Alkmaar heeft deze aanvraag voor 1 juli 2018 ingediend
vanuit de eigen gemeente en met het vertrouwen op dit dossier van de regiogemeenten.

Sli E

3. Is deze aanvraag ook besproken in het Algemeen Bestuur van de GGD-HN?
‘w gemeerteIangedij fl1

Zo ja: Wat was de reactie va onze vertegenwoordiger in het Algemeen Bestuur van de
GGD-HN?

BANKRELATIE
Antwoord: Nee, gezien het feit dat de aanvraagperiode viel na de gemeenteraadsverkiezing

NLT8BNGHS50751
en voordat er een Algemeen Bestuur van de GGD was, dit is niet besproken in het

BICBNGHNL2G
Algemeen Bestuur van de GGD.

u u. acioniJ qraag 4. Bent u als college betrokken bij dit proces?
dat mennowuer nrede Antwoord: nee, het college van de gemeente Langedijk is hier niet bij betrokken. Zie ook

het antwoord op vraag 2 en de toelichting onderaan deze brief.

Zo ja:
Bent u op de hoogte van de activiteiten en kennis van stichting Scharlaken Koord?
Graag uw toelichting.
Bent u het met ons eens dat niet één op één zaken gedaan hoeven te worden met de
GGD-HN of MEE & De Wering als er organisaties zijn die know how en medewerkers
hebben die dit werk kunnen uitvoeren? Graag uw toelichting.
Bevreemd het u, net als de ChristenUnie, dat de gemeente Alkmaar in samenwerking
met de GGD een subsidieaanvraag doet, terwijl bij hen bekend is dat stichting
Scharlaken Koord dezelfde aanvraag doet voor dezelfde regeling en regio? Graag uw
toelichting.
Bent u het met de ChristenUnie eens dat afstemming over subsidieaanvragen efficiëntie



teweeg brengt? Graag uw toelichting.
Bent u het met de ChristenUnie eens dat het een goede zaak zou zijn dat de GGD en
het Scharlaken Koord, ieder vanuit de afzonderlijke invalshoeken, samen zouden
kunnen werken om gerichte hulpverlening te bieden? Graag uw toelichting.
Als u het hiermee eens bent: bent u bereid dit af te stemmen met het college van
Alkmaar en hen te vragen wat de reden is om, ondanks dat het bekend is bij de GGD
dat stichting Scharlaken Koord dezelfde subsidie heeft aangevraagd ten behoeve van
dezelfde regio, namens de GGD dezelfde subsidie wordt aangevraagd? Graag uw
toelichting.
Bent u bereid om er bij het college van Alkmaar op aan te dringen ook deze
mogelijkheden van stichting Scharlaken Koord te onderzoeken door deze stichting uit te
nodigen en met hen in gesprek te gaan over de mogelijkheden van hulpverlening?
Samenwerking met de GGD en andere instanties hoeft daarbij niet worden uitgesloten.

Voor een beter beeld van de huidige context volgt een toelichting op de rol van de GGD, de binding
met Alkmaar en samenwerking tussen partijen rondom (uittreding van) sekswerkers.

- De GGD verleent vanaf 1990 wekelijks medische zorg aan met name prostituees op de
Achterdam in Alkmaar, aangevuld met maandelijkse voorlichtingsactiviteiten.

- Met financiering van de gemeente Alkmaar is deze zorg in 2010 verplaatst naar de
speciaal daarvoor ingerichte ruimte (Prostitutie en gezondheidscentrum) op een andere
locatie in Alkmaar.

- De zorg is ook uitgebreid met financiering van de gemeente Alkmaar. Er is aanbod
gericht op fysieke en psychische gezondheid, voor het vergroten van weerbaarheid,
zelfredzaamheid en emancipatie van prostituees. Er is veel aandacht voor het
signaleren van geweld en mensenhandel en wanneer daar behoefte aan is, wordt
uitstap gefaciliteerd. Naast soa- en medische consulten, is er ook een aantal uur per
week een maatschappelijk werker die de sekswerkers helpt.

- De afgelopen jaren is begonnen met het bieden van hulp bij uitstaptrajecten. De
ervaring leert dat 5-10 vrouwen per jaar willen uitstappen. Dit werd eerst gedaan door
de GGD en Haltewerk en sinds 2017 ook door maatschappelijk werk vanuit MEE De
Wering.

- In eerste instantie richtte het Prostitutie en gezondheidscentrum zich alleen op
sekswerkers met een economische binding met Alkmaar. De afgelopen jaren komen
daar steeds meer thuiswerkende sekswerkers bij uit de hele regio.

- Op casusniveau vinden medewerkers van verschillende organisaties elkaar al, ook het
Scharlaken Koord.

- Het Scharlaken Koord wordt samen met de andere christelijke organisaties die actief
zijn in het prostitutiegebied in Alkmaar, op waarde geschat. Zij bereiken met hun
outreachende activiteiten soms sekswerkers die minder geneigd zijn met de GGD in
gesprek te gaan over zaken, anders dan fysieke gezondheid.

- Met financiële input vanuit de RUPS is het de bedoeling om structurele afspraken te
maken met operationele partners, waaronder Het Scharlaken Koord en gemeenten in de
regio.

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
burgemeeste7l9 wethouders,
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