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Raadsadres d.d. 15 september 2012

Geqghte mevrouw BfaaL=--- -+ -
Op 17 september 2012heeftde Gemeente Amsterdam uw raadsadres ontvangen. De
gemeenteraad heeft in de vergadering van 17 oktober 2012 besloten om het raadsadres
ter afhandeling in handen te stellen van de Burgemeester. Een afschrift van de afhandeling
wordt ter kennisname vezonden aan de commissie Algemene Zaken.

Uw brief gaat over het beleid van de gemeente ten aanzien van het prostitutievraagstuk en
spitst zich toe op de volgende drie punten:
1. Het intrekken van de subsidie aan de Rode Draad en het daarmee veroozaken van

het faillissement;
2. Het gesprek tussen wethouder Asscher en de Rode Draad over de publicatie van een

boekverslag over'Achter het raam op de Wallen' van Patricia Perquin op de website
van de Rode Draad;

3. Dat de Gemeente Amsterdam zich met betrekking tot het prostitutiebeleid en het
Prostitutiegezondheidscentrum (P&G292) laat adviseren door een anoniem
personage, Patricia Perquin.

Onderstaand zal ik puntsgewijs op elk onderdee! ingaan.

Ad. 1 De Gemeente Amsterdam heeft via de Dienst Wonen, Zorg en Samenleven (WZS)
de Rode Draad in de afgelopen jaren gesubsidieerd voor diverse activiteiten, ln maart jl. is
nog een subsidiebedrag van € 30.250, - toegekend voor de uitvoering van het project
'Vraagbaak prostitutie en arbeid' in 2012. Deze subsidie was onderdeel van een driejarige
projectsubsidie. Op dinsdag 28 augustus 20'12 is het faillissement van de Rode Draad
uitgesproken. Op donderdag 30 augustus is WZS door het bestuur van de Rode Draad
geïnformeerd over het faillissement waarna WZS de subsidieverstrekking heeft
ingetrokken.

Het stadhuis is bereikbaar per metro en tram (lijnen 9 en 14), halte Waterlooplein



Ad. 2 Op 27 juni 2012 heeft Wethouder Asscher gesproken met Alexandra van Dijk,
directeur van de Rode Draad, over het boekverslag. De gemeente ziet de Rode Draad als
een organisatie die opkomt voor de belangen van (ex)prostituees. De schrijËter van het
boek, Patricia Perquin, behoort tot die doelgroep. De gemeente is van mening dat de Rode
Draad als belangenbehartiger moet voorkomen dat mensen uit de doelgroep tegenover
elkaar komen te staan en dat het boekverslag hier niet aan bijdraagt. Alexandra van Dijk
heeft tijdens het gesprek haar excuses aangeboden voor de toon van het boekverslag en

erkende daarnaast dat praten met Patricia Perquin beter was geweest.

Ad. 3 De werkwijze en het aanbod van P&G292 zijn continu in ontwikkeling om zo goed

mogelijk aan te sluiten bijde wensen en behoeften van prostituees in Amsterdam. De
Gemeente Amsterdam vindt de inbreng van praktijkdeskundigheid in dit proces van groot
belang. De gemeente streeft naar een zo gedifferentieerd mogelijke klankbordgroep om de
inbreng voldoende representatief te laten zijn en beleid en aanbod niet te baseren op de
mening van enkelen. Zowelde verhouwensvrouw prostitutie als het personeelvan

P&G292, ambtenaren en bestuurders maken gebruik van een netwerk van (ex)prostifuees
met wie individueel contact mogelijk en wenselijk is. Paticia Pequin is één mn hen.

lk hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

mr. E.E. van der Laan
burgemeester
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