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Onderwerp 

 
Schriftelijke vragen van het lid Ceder inzake woningtoewijzing via het Programma 

Huisvesting Kwetsbare Groepen aan sekswerkers die willen uitstappen. 

 

Aan het college van burgemeester en wethouders  
 

Toelichting: 

 

Via het Programma Huisvesting Kwetsbare Groepen kunnen mensen die vanwege 

hun situatie dringend woonruimte nodig hebben om hun leven weer op orde te krijgen 

en te herstellen, maar niet in staat zijn om zelf op eigen kracht tijdig een oplossing te 

vinden, passende woonruimte toegewezen krijgen. Samen met woningcorporaties en 

zorgaanbieders moet de gemeente ervoor zorgen dat 30% van de vrijkomende 

sociale huurwoningen beschikbaar gesteld wordt aan kwetsbare Amsterdammers. 

Waar nodig krijgen mensen begeleiding op maat. De gemeente beschrijft in het 

Programma Huisvesting Kwetsbare Groepen dat de huisvesting van de ene 

kwetsbare groep niet ten koste mag gaan van de andere kwetsbare groep. Daarom 

worden vraag en aanbod voor verschillende doelgroepen bijgehouden.  

 

De fractie van de ChristenUnie wil graag weten in hoeverre er binnen het Programma 

Huisvesting Kwetsbare Groepen plaats is voor sekswerkers die uit willen stappen. 

Voor veel sekswerkers is het namelijk belangrijk dat er perspectief is op een andere 

toekomst voordat ze de keus kunnen of durven te maken om uit de prostitutie te 

stappen. Woonruimte, die erop gericht is dat men (uiteindelijk) succesvol zelfstandig 

kan wonen, is een groot onderdeel van dat perspectief. Eén van de vijf 

uitstapprogramma’s laat aan de fractie van de ChristenUnie weten momenteel in 

contact te zijn met minimaal 12 vrouwen die dringend woonruimte nodig hebben. Het 

gaat in dit geval om kwetsbare personen doordat zij vaak een beperkt netwerk en 

beperkte financiële mogelijkheden hebben.   

 

De fractie van de ChristenUnie wil graag dat vrouwen die willen uitstappen geholpen 

worden met begeleiding op maat en passende woonruimte. Hierbij moet volgens de 

fractie, wanneer vrouwen zelf aangeven graag weg te willen, ook ondersteuning 

geboden worden bij een zoektocht naar woonruimte buiten de stad, bijvoorbeeld in 

krimpregio’s. Tevens is het volgens de fractie van de ChristenUnie nodig dat er 

gekeken wordt naar de mogelijkheden om een tussenvoorziening te creëren voor 

mannen of vrouwen waarbij de nood erg hoog is. Daarbij kan gedacht worden aan 

opvangmogelijkheden van maximaal een half jaar totdat er mogelijk met een 

urgentieverklaring doorstroming kan plaatsvinden via het Programma Huisvesting 

Kwetsbare Groepen. Op die manier is er ook de tijd om beter te onderzoeken of een 

urgentieverklaring in elk individueel geval daadwerkelijk nodig is omdat dit niet altijd 

makkelijk te bepalen is.  
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Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van de 

ChristenUnie, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van 

Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen: 

 

1. Is het college het met de fractie van de ChristenUnie eens dat het zicht op een 

woning een belangrijk onderdeel is van het bieden van perspectief aan mannen of 

vrouwen die uit de prostitutie willen stappen, en daarmee een belangrijk middel in 

de strijd tegen gedwongen prostitutie?  

2. De gemeente geeft aan dat vraag en aanbod van de verschillende groepen 

worden bijgehouden. Wat zijn de getallen van de vraag en het aanbod wat betreft 

woningen voor sekswerkers die uit de prostitutie willen stappen? 

3. Hoeveel woningen zijn er in het afgelopen jaar toegewezen via het Programma 

Huisvesting Kwetsbare Groepen aan voormalig sekswerkers die uit de prostitutie 

willen stappen en vanwege hun kwetsbare situatie een woning toegewezen 

hebben gekregen? 

4. Op welke manier wordt bepaald of iemand een woning krijgt toegewezen als het 

gaat om deze specifieke groep? Welke criteria worden gehanteerd bij het afgeven 

van een urgentieverklaring? Staat het college achter deze criteria en werkwijze of 

ziet het college mogelijkheden tot verbetering of gewenste aanpassingen in relatie 

tot de situatie van mannen of vrouwen die uit willen stappen?  

 

Toelichting door vragensteller: 

In het coalitieakkoord staat het volgende: “Daarnaast hebben we oog voor de duistere 
kanten van prostitutie. Mensenhandel, gedwongen prostitutie en uitbuiting bestrijden 
we stevig. We zetten in op een intensieve aanpak door een betere samenwerking 
tussen sekswerkers, hulpverlening, gemeente, politie, woningcorporaties en 
Openbaar Ministerie. We gaan door met het programma om slachtoffers van 
mensenhandel en uitbuiting een nieuw en veilig bestaan op te laten bouwen.” 

5. In hoeverre zijn de woningcorporaties al betrokken bij de intensieve aanpak? Zijn 

er gesprekken geweest met woningcorporaties om slachtoffers van 

mensenhandel en gedwongen prostitutie woonruimte te bieden?  

6. Heeft de gemeente op dit moment woningen in beheer waar op korte termijn 

tijdelijke opvang geboden kan worden aan mannen of vrouwen die uit de 

prostitutie willen stappen? Zo ja, hoeveel woningen en hoeveel personen hebben 

daar in de afgelopen twee jaar gebruik van gemaakt?  

7. Is het college het met de fractie van de ChristenUnie eens dat het nodig is dat er 

een tussenvoorziening wordt gerealiseerd voor vrouwen waar de nood hoog is en 

waarvoor snel opvang gezocht moet worden? Is het college het met de fractie van 

de ChristenUnie eens dat op die manier beter gekeken kan worden of mensen in 

aanmerking komen voor een urgentieverklaring, en zo eventueel kunnen 

doorstromen via het Programma Huisvesting Kwetsbare Groepen? Welke 

mogelijkheden ziet het college om een dergelijke tussenvoorziening te realiseren? 

Graag een toelichting.  

8. Is het college het met de fractie van de ChristenUnie eens dat er gekeken moet 

worden naar de mogelijkheden om mannen of vrouwen die slachtoffer zijn van 

mensenhandel of gedwongen prostitutie huisvesting buiten de stad, bijvoorbeeld 

in krimpregio’s, te bieden wanneer zij dat zelf ook graag willen? En is het college 

het met de fractie van de ChristenUnie eens dat Amsterdam daarbij dan een 

regiefunctie zou moeten nemen? Graag een toelichting.   

 

 

Het lid van de gemeenteraad, 

 

D.G.M. Ceder 


