
 

 

 

 

Geachte heer, mevrouw, 

 

In de afgelopen weken heeft Vindicat opnieuw de nodige media-aandacht 

gekregen, onder andere in relatie tot een bestuurlijke waarschuwing die ik 

Vindicat heb gestuurd in juli van afgelopen jaar. In deze brief wil ik u 

informeren over de achtergrond daarvan en welke stappen er zijn ondernomen 

met betrekking tot incidenten die hebben plaatsgevonden bij Vindicat. 

 

De aanleiding van de media-aandacht was het openbaar maken van een aantal 

documenten die in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) 

door Sikkom waren opgevraagd en die openbaar zijn gemaakt. Daarbij is een 

aantal documenten openbaar gemaakt, waaronder een bestuurlijke 

waarschuwing en een daarop volgende briefwisseling tussen Vindicat en de 

gemeente.  

 

Incidenten die plaatsvinden in horecabedrijven in de gemeente worden 

wekelijks besproken tussen de gemeente en de politie. Daarbij gaat het veelal 

om geweldsincidenten en verstoringen zoals vechtpartijen. Indien een 

incident die heeft plaatsgevonden aanleiding is om een horecabedrijf te 

waarschuwen of aanleiding is een maatregel op te leggen, wordt er actie 

ondernomen richting het horecabedrijf. Ook studentenverenigingen zijn 

horecabedrijven gelet op de wetgeving. Bij reguliere horecabedrijven gebeurt 

dat met enige regelmaat. Bij studentenverenigingen is dat nog niet eerder 

voorgevallen. 

 

In het Handhavingsprotocol horeca gemeente Groningen 2010 is bepaald op 

welke wijze handhavend wordt opgetreden indien er sprake is van overtreding 

van horeca regelgeving, indien er sprake is van een incident dat in of vanuit 

een horecabedrijf plaatsvindt of indien het belang van de openbare orde, 

veiligheid, zedelijkheid of gezondheid vraagt om een maatregel. Gelet op de 
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mij bekend geworden informatie over incidenten die hebben plaatsgevonden 

bij Vindicat, heb ik in lijn met het handhavingsbeleid actie ondernomen en 

ben ik overgegaan tot het opleggen van een bestuurlijke waarschuwing in juli 

2018. Daarbij is aangegeven dat, eveneens in lijn met het handhavingsbeleid, 

herhaling van incidenten kan leiden tot een bestuurlijke maatregel. 

 

Naast de stappen die zijn gezet overeenkomstig het handhavingsbeleid, zijn er 

de nodige gesprekken geweest tussen mij en het bestuur van Vindicat over de 

incidenten die hebben plaatsgevonden, met name in relatie tot het gebruik van 

alcohol bij de vereniging. De urgentie van het tegengaan van overmatig 

alcoholgebruik en het voorkómen van incidenten is daarbij stevig benadrukt. 

Verder zijn er overleggen met Vindicat geweest over het veilig organiseren 

van evenementen zoals de Kermesse en het daarbij voorkómen van excessen. 

Daarbij wordt ook kennis gedeeld. Het bestuur van Vindicat staat hier 

welwillend tegenover en betrekt de input voor het verbeteren van de 

processen en de cultuurverandering binnen de vereniging. 

 

Ik blijf in gesprek met Vindicat en indien de veiligheid bij de vereniging 

vraagt om ingrijpen, zal ik dat doen. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester van Groningen, 

 

 

 

 

Peter den Oudsten 

 

 

 

Deze brief is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 

 

 

 

 


