
 

 

Geachte heer, mevrouw,  

 

 

Uw raad heeft medio november 2014 ingestemd met de motie (motie 2014-

11) die het college oproept de mogelijkheden te onderzoeken naar 

hulpverlening en huisvesting van slachtoffers van menshandel, mannen en 

vrouwen uit de prostitutie die op adem willen komen en jongens en meisjes 

die slachtoffer zijn van loverboys. Bij collegebrief van 28 maart 2018 hebben 

wij u hierover geïnformeerd. Middels deze brief informeren wij u over de 

oprichting van een huiskamer voor personen die sekswerk verrichten.  

 

Motie 2014-11 en coalitieakkoord 

Het college wijst er, in navolging van de brief van 28 maart 2018, op dat voor 

het overgrote deel van de motie al voorzien is middels diverse 

zorgarrangementen. Zo zijn er uitstapprogramma’s van Terwille en is er zorg 

gecontracteerd voor hulp, ondersteuning en bedden voor (nacht)opvang van 

slachtoffers van mensenhandel.  

Daarnaast hebben de coalitiepartijen in het coalitieakkoord “Gezond, groen, 

gelukkig Groningen” afgesproken dat er een huiskamer komt voor 

sekswerkers. Deze huiskamer zorgt voor (meer gecoördineerde) 

ondersteuning aan mensen die sekswerk verrichten en wordt halverwege 

februari 2019 geopend in het pand van Stichting Terwille aan de Schoolholm 

2. De huiskamer tracht een scharnierpunt te zijn voor vragen van alle mensen 

die sekswerk verrichten. Hier kan men terecht voor voorlichting, hulp,  

informatie en advies. Dat geldt voor zowel uitstappen uit de prostitutie als 

instappen in de prostitutie.  

 

  

  Opening huiskamer voor mensen werkzaam in de prostitutie 

 
 

G. Wobbes  
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Openingstijden 

De huiskamer opent vanaf 18 februari 2019 de deuren van maandag t/m  

zondag tussen 17:00 en 20:00 uur. De huiskamer zal in eerste instantie 

worden geopend t/m 31 maart 2019. Gedurende deze periode wordt 

gemonitord of de huiskamer voorziet in de behoefte en welk (neven)effect dit 

mogelijk heeft. Na deze periode wordt het besluit genomen over het al dan 

niet voortzetten van de huiskamer. Hierover stellen wij u in kennis.  

 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Groningen, 

 

 

de burgemeester,     de secretaris, 

Peter den Oudsten     Diana Starmans 

 

 

 

Deze brief is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 

 


