
 

 

 

 

Geachte commissieleden, 

 

Namens uw voorzitter, de heer Van Niejenhuis, nodig ik u uit voor de commissievergadering 

Financiën en Veiligheid van woensdag 6 maart a.s.. In tegenstelling tot wat gebruikelijk is 

en wat aanvankelijk ook op het vergaderrooster stond, begint deze vergadering NIET om 

13.00 uur, MAAR om 16.30 uur. Dit geeft ruimte om meer agendapunten te behandelen, en 

bovendien kan dan om 13.00 uur de uitgestelde introductiebijeenkomst Veiligheid 

plaatsvinden. De commissies Beheer en Verkeer resp. Ruimte en Wonen, die ook voor deze 

datum stonden gepland gaan niet door vanwege gebrek aan agendapunten. 

 

Algemeen deel 

De vaststelling van het verslag van de gecombineerde commissie van 6 februari jl. doen we 

in twee delen: het deel F&V met de burgemeester in deze vergadering, de overige delen in de 

gecombineerde commissie die voor 13 maart wordt belegd. Hetzelfde geldt voor de 

(toezeggingen op de) besluitenlijst. 

Op de lijst ingekomen stukken staat één collegebrief die niet is geagendeerd. Zoals bekend is 

het bij dit punt wel mogelijk om een enkele opmerking te maken of vraag te stellen.  

Punten voor de rondvraag dienen uiterlijk vier uur voorafgaande aan de vergadering te 

worden ingediend bij voorzitter/raadsadviseur en portefeuillehouder (tenzij het om een 

onderwerp gaat dat niet op F&V betrekking heeft, dan moet het 24 uur van te voren). Er 

wordt vanuit gegaan dat u in de rondvraag alleen politieke vragen stelt; technische vragen 

kunt u ambtelijk stellen (evt. via de griffie). 

Jaarplan Veiligheid 

Het jaarplan veiligheid vloeit voort uit de kadernota integrale veiligheid. Deze had 

oorspronkelijk een looptijd van 2015-2018, maar in verband met de herindeling is deze 

verlengd tot 2019. Dit jaar wordt er een nieuwe kadernota opgesteld en aan u voorgelegd. 

Het jaarplan (incl. de bijbehorende uitvoeringsprogramma’s) geeft aan wat er komend jaar 

gedaan zal worden om de doelen uit de kadernota te realiseren. De raad wordt uitgenodigd 

tot het inbrengen van wensen en bedenkingen. 
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Voor een groot deel gaat het om een voortzetting van bestaand beleid. De volgende accenten 

worden speciaal benoemd: 

- Versterken van de aanpak ondermijnende criminaliteit 

- Investeren in het leren kennen van de nieuwe gebieden, en in de verbinding tussen 

zorg en veiligheid 

- Gebiedsgericht werken door de afdeling Openbare Orde en Veiligheid (OOV) 

- Voortzetten werkwijze centrale triagetafel met Veiligheidshuis en ketenpartners 

De verschillende uitvoeringsprogramma’s beschrijven de specifieke aandachtspunten van 

Stadstoezicht, Politie en Brandweer. VTH ontbreekt dit keer, omdat er nog teveel 

onzekerheid is over het toedelen van capaciteit op de verschillende activiteiten; volgt later. 

Deze brief is niet via de piepmail gegaan, maar op initiatief van de agendacommissie 

geagendeerd. 

Bestuurlijke waarschuwing Vindicat 

De burgemeester heeft deze brief geschreven n.a.v. de media-aandacht rond Vindicat. 

Vanwege een Wob-verzoek zijn documenten openbaar gemaakt, waaronder een bestuurlijke 

waarschuwing en een daarop volgende briefwisseling. De burgemeester geeft aan dat de 

bestuurlijke maatregel geheel in lijn is met het handhavingsprotocol horeca van de gemeente 

Groningen. Een dergelijke maatregel komt bij reguliere horecabedrijven met enige regelmaat 

voor, voor een studentenvereniging (voor de wet ook een horecabedrijf) was dit de eerste 

keer. De burgemeester heeft daarnaast verschillende gesprekken met Vindicat gevoerd over 

het tegengaan van overmatig drankgebruik. 

Bespreking is aangevraagd door SP, 100% Groningen en PVV. 

Gemeenteraadsverkiezingen 2018 

N.a.v. de gemeenteraadsverkiezingen van november jl. zijn in het presidium vragen gesteld 

over toegankelijkheid en opkomst. In deze brief wordt daar nader op ingegaan.  

Wat betreft toegankelijke communicatie is er in de aanloop naar de verkiezingen aandacht 

geweest voor begrijpelijke taal, met behulp van ‘brievendokters’, en voor speciale 

doelgroepen: blinden en slechtzienden, migranten en laaggeletterden, en internationals. Wat 

betreft fysieke toegankelijkheid: er zijn alleen nog stemlokalen gebruikt die toegankelijk 

waren voor kiezers met een lichamelijke beperking. Desondanks zijn er nog wel een aantal 

klachten geregistreerd; de gesignaleerde problemen worden voor de volgende verkiezingen 

opgelost. Voor het eerst was er ook een doofvriendelijk stembureau.  

De opkomst van de herindelingsverkiezingen was een stuk lager dan die bij de reguliere 

verkiezingen in 2014. Dit wijkt echter niet af van herindelingsverkiezingen bij andere (grote) 

gemeenten. Een factor is de afwezigheid van Haagse aandacht. Onderzoek heeft uitgewezen 

dat de inzet van gemeentelijke communicatiemiddelen weinig effect heeft op de hoogte van 

de opkomst. Kansrijk zijn middelen als een digitale stemhulp, een verkiezingsfestival, het 

sturen van brieven en de inzet van social media. In een uitgebreid overzicht wordt 

aangegeven welke middelen bij de herindelingsverkiezingen zijn ingezet. 

Bespreking is aangevraagd door VVD, 100% Groningen en S&S. 
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Sluiting tippelzone en opening huiskamer 

Reeds het vorige college heeft aangegeven op termijn de tippelzone aan de Bornholmstraat te 

willen sluiten, omdat voortzetting ervan de schrijnende situatie van de prostituees aldaar in 

stand houdt, terwijl juist ingezet zou moeten worden op het beëindigen daarvan. 

Verschillende keren is daar met de toenmalige raadscommissie over van gedachten 

gewisseld. Eind 2017 verzocht de hulpverlening om het stellen van een sluitingsdatum, het 

college heeft het bepalen van die datum vervolgens bij de hulpverlening neergelegd, die toen 

heeft gekozen voor 31 maart 2019. Inmiddels neemt het aantal werkzame vrouwen op de 

zone zienderogen af. De 20 vrouwen die er nu nog werken zijn goed in beeld bij de zorg, en 

het overgrote deel oriënteert zich op een ander bestaan. Volgens het college legitimeren deze 

ontwikkelingen het doorzetten van de sluiting per 31 maart 2019. Ingegaan wordt op de 

waarborgen die zijn ingebouwd: kortdurende opvang voor ex-tippelaars, uitbreiding van het 

team voor outreachend werk prostitutie, continuering van de subsidie voor de stichting 

Straatmadelief en de opening van een huiskamer voor inwoners die sekswerk verrichten.  

De genoemde huiskamer vloeit voort uit een aangenomen motie uit 2014; het overgrote deel 

van deze motie is al gehonoreerd middels diverse zorgarrangementen; de nu geopende 

huiskamer is bedoeld voor ondersteuning  aan mensen die sekswerk verrichten; men kan er 

terecht voor voorlichting, hulp, informatie en advies. Vooralsnog is hij open tot eind maart; 

bezien wordt of hij voorziet in de behoefte en welke (neven)effecten er zijn.  Daarna volgt 

definitieve besluitvorming. 

Deze brief is niet via de piepmail gegaan, maar op initiatief van de agendacommissie 

geagendeerd. 

 

 

 

Met vriendelijke groet,  

namens de voorzitter, 

 

 

 

Wolbert Meijer 

raadsadviseur  


