
Fennke Ha enna 
burgemeester 

X Gemeente 
Amsterdam 

Bezoekadres  

Amstel 

loll PN Amsterdam  

Postbus  202 

woo AE Amsterdam  

Telefoon  14 020 

amsterdaminl  

Retouradres: Postbus zoz, z000  AE  Amsterdam 

De raadscommissie Algemene Zaken 

Datum 	9 januari 2019 
Behandeld door Programma prostitutie 

Onderwerp 
	

Vervolgstappen naar aanleiding van onderzoek  My  Red Light 

Geachte leden van de raadscommissie Algemene Zaken, 

In september 2018 heb ik  Corinne  Dettmeijer gevraagd onderzoek te doen naar de toekomst van  
My  Red Light. Directe aanleiding voor dit verzoek was een gesprek dat ik heb gevoerd met de raad 
van toezicht (RvT) van  My  Red Light, waarin zij hun zorgen over de toekomst van het bedrijf met 
mij hebben gedeeld. Het onderzoek is nu afgerond en ontvangt u hierbij als bijlage. Het 
onderzoek heeft geresulteerd in een heldere en bruikbare rapportage waarvoor ik  Corinne  
Dettnneijer zeer dankbaar ben. Door middel van deze brief informeer ik u graag over de 
vervolgstappen naar aanleiding van het onderzoek. 

Opvolging advies 
De oprichtingsfase en de afgelopen anderhalf jaar dat  My  Red Light in bedrijf is, heeft veel 
informatie en inzichten opgeleverd over het oprichten van een raannprostitutiebedrijf in 
zelfbeheer. Met de kennis van nu over de complexiteit hiervan, zouden sommige keuzes misschien 
niet of anders zijn gemaakt. Tegelijkertijd is  My  Red Light niet voor niets een experiment. De 
prostitutiebranche is een complexe branche en om hierin iets te kunnen veranderen, is het nodig 
om risico te nemen. Nu is het moment aangebroken om op basis van de opgedane kennis 
veranderingen door te voeren binnen het bedrijf. Het college is dan ook geneigd de adviezen uit 
het onderzoek voor een groot deel op te volgen en te kiezen voor scenario drie uit de 
aanbevelingen. Het is echter niet alleen aan het college om hierover te beslissen, de andere 
partners spelen hierin ook een belangrijke rol. 

Vervolg 
De komende maand wordt gebruikt om in gesprek met de partners, de raad van toezicht en de 
raad van bestuur van  My  Red Light te komen tot een plan voor de toekomst van  My  Red Light. 
Zodra dit plan is afgerond, wordt u hierover geïnformeerd. 

Met vriendelijke gro-t, 

Een routebeschrijving vindt u op www.amsterdamml 
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