
OPENBARE ORDE & VEILIGHEID 
(OOV)

Team Openbare Orde & Veiligheid



Gezagsdriehoek

Burgemeester                                Openbaar Ministerie

Politie





Wat doen we allemaal
• Drugs                       
• Prostitutie
• Mensenhandel
• Jeugdgroepen
• Woninginbraken
• Fietsendiefstal
• Ondermijning
• Verwarde personen
• Woonoverlast 
• Ex-gedetineerden
• Overlast

• Radicalisering
• Veiligheid bij 

evenementen
• Voetbal en supporters
• Demonstraties
• Huiselijk geweld
• Incidenten in horeca
• Uitgaansgeweld
• Veiligheidscasussen in VH
• Noodbevel / 

noodverordening



Andere petten burgemeester

• Regioburgemeester van de politieregio Noord 
Nederland

• Voorzitter van de Veiligheidsregio Groningen



Tippelzone Bornholmstraat



Totstandkoming tippelzone

• Geopend vanaf 1998 aan de Bornholmstraat

• Toen: 175 tippelaars



Afbouw en sluiting

• In de beleidsnotitie ‘prostitutie- en overige 
seksbedrijven” van 2016 kondigt het college aan de 
tippelzone op termijn te willen sluiten. 

• Er is een plan van aanpak geschreven voor deze 
afbouw en sluiting. Enkele punten: 

• Persoonsgerichte aanpak → plan op maat

• Ieder een casemanager

• Geen nieuwe instroom per 1 juli 2017



• Afname werkzame vrouwen

• Vervolgzorg geborgd: 

• Overweeghuis (laagdrempelige opvang)

• Extra outreachende zorg met huidige casemanagers

• Doorgaande contractering Stichting Straatmadelief



Aanpak ondermijnende criminaliteit



Introductie ondermijnende criminaliteit

https://vimeo.com/258410866/1946c5c649


Wat is ondermijning?Het kenmerk van ondermijnende criminaliteit



Geografisch ondermijningsbeeld Groningen

Meer dan 100 professionals bevraagd over de aard en omvang van 
ondermijning in Groningen. De prioriteiten;

• Drugscriminaliteit, zowel hard- als softdrugs;

• Mensenhandel en (arbeids)uitbuiting;

• Misbruik en fraude in de vastgoedsector (waaronder malafide 
kamerverhuur).





Doorontwikkeling aanpak



Experiment gesloten coffeeshop keten



.Coalitieakkoord

• Wet en regelgeving voor uniforme experimenten 
met het gedoogd telen van wiet voor recreatief 
gebruik

• Doel: bezien of en hoe op kwaliteit gecontroleerde 
wiet gedecriminaliseerd aan coffeeshops 
toegeleverd kan worden en wat de effecten hiervan 
zijn

• Wetsvoorstel experiment gesloten coffeeshopketen

• Concept Algemene Maatregel van Bestuur gesloten 
coffeeshopketen (AMvB gesloten coffeeshopketen)



Randvoorwaarden

• Maximaal 6-10 deelnemende gemeenten

• Maximaal 10 telers die aangewezen worden (door 
ministerie van VWS)

• Alle coffeeshops in een deelnemende gemeente 
moeten meedoen

• Gesloten keten dus coffeeshops in deelnemende 
gemeenten mogen alleen producten verkopen van 
de aangewezen telers



Stand van zaken

• Wetsvoorstel experiment aangenomen in Tweede 
kamer

• Concept AMvB in consultatie geweest, Ontwerp 
AMvB in april in Tweede kamer

• Na behandeling ontwerp AMvB worden gemeenten 
gevraagd of ze zich willen aanmelden



Aandachtspunten experiment

• Voldoende kwaliteit, kwantiteit en variëteit

• Beperkte omvang van het experiment, maximaal 10 
deelnemende gemeenten en duur experiment 4 jaar

• Experiment in beginsel eindig. Evaluatie wel voor einde 
experiment zodat besloten kan worden om over te gaan op 
structurele regulering

• Coffeeshophouders in Groningen zijn kritisch op de huidige 
voorwaarden van het experiment

• Alle coffeeshops moeten meedoen dus kans op procedures


