
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geachte heer, mevrouw, 

 

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 1 juni 2022 heeft uw raad ons via de motie 

(Veilig Uitgaan, zie bijlage) verzocht om met een plan te komen om op structurele wijze 

(seksuele) intimidatie in het uitgaansleven tegen te gaan door onder andere trainingen 

voor horecapersoneel aan te bieden. De trainingen hebben als doel om het personeel tips 

te geven over hoe om te gaan met (seksuele) intimidatie. Ook de actie ‘Vraag naar 

Angela’ dient in dit plan een plek te krijgen. Samen met de GGD bieden wij de 

horecagelegenheden in de gemeente Groningen de training over het herkennen van 

signalen seksueel grensoverschrijdend gedrag en straatintimidatie aan. In overleg met 

de Koninklijke Horeca Nederland (KHN) stellen wij voor deze training te combineren 

met het formuleren van eigen beleid over deze aanpak en ook deel gaan nemen aan het 

landelijke project ‘Ben je OK?’ van Rutgers.  

 

Wij vinden het belangrijk dat iedereen op een veilige manier kan uitgaan en een leuke 

tijd heeft. De laatste maanden zien wij echter dat het grensoverschrijdende gedrag in het 

uitgaansleven toeneemt, zowel in de clubs als op straat. Wij werken samen met de 

politie, de horeca en alle overige partijen aan preventieve maatregelen om dit (seksueel) 

grensoverschrijdend gedrag aan te pakken en te voorkomen.  

 

In het nieuwe convenant Veilig Uitgaan 2022 - 2027 hebben wij voor het eerst een aparte 

paragraaf opgenomen met daarin afspraken tussen gemeente, politie en horeca over het 

aanpakken van seksueel grensoverschrijdend gedrag en straatintimidatie. Eén van de 

afspraken is dat wij het horecapersoneel, de gemeentelijke toezichthouders en de 

horecapolitie trainen in het herkennen van signalen van grensoverschrijdend gedrag en 

hoe daarop te reageren. De GGD Groningen, in samenwerking met de Nachtraad en het 

Centrum Seksueel Geweld (CSG) Groningen – Drenthe, kan een dergelijke training 

voor ons verzorgen. De GGD heeft ervaring met soortgelijke trainingen voor de 
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Groningse studentenverenigingen. Ook onderzoeken wij momenteel de haalbaarheid 

van een nachtstadhuis, waarbij dit thema hoge prioriteit heeft.  

 

Inzicht hebben in de aard en omvang van seksueel grensoverschrijdend gedrag en 

straatintimidatie is belangrijk om te komen tot een effectieve aanpak. Hiervoor hebben 

wij samen met de betrokken partijen al verschillende interventies ingezet. Zo heeft de 

Nachtraad recent een meldpunt seksueel overschrijden gedrag opgezet en vindt de 

registratie hiervan plaats door politie, als het gaat om schennis, aanranding en 

verkrachting. Tot slot, een projectgroep, waarin de gemeente Groningen ook aan 

deelneemt, werkt aan een integrale aanpak tegen seksueel geweld voor de provincie 

Groningen. Dit in opdracht van de gezamenlijke Groninger gemeenten. Het doel is om 

in samenhang en gezamenlijk seksueel geweld in onze provincie uit te bannen. Naar 

verwachting zal dit programma in 2023 starten. 

 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Groningen, 

 

 

 

burgemeester,     secretaris, 

Koen Schuiling    Christien Bronda 

 

 

Deze brief is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 

 

 

 

 


