
 

Geachte heer, mevrouw,  

 

 

Hierbij doen wij u toekomen ons antwoord op de door de fractie van 100% 

Groningen gestelde vragen over ‘het steeds stijgende aantal zedenmisdrijven 

in de gemeente Groningen’. De brief van de vragensteller treft u als bijlage 

aan.  

 

1. Wat vindt het college van het feit dat Groningen de kroon spant in het 

aantal zedenmisdrijven van Nederland? Deelt het college de mening 

van 100% Groningen dat dit zorgwekkende cijfers zijn? 

Hoewel de cijfers die in het persbericht van RTV Noord genoemd 

worden, moeilijk te duiden zijn (er wordt namelijk geen onderscheid 

gemaakt in typen delicten, wat de politie wel doet en op basis daarvan 

trends kan signaleren), blijkt uit twee lokale onderzoeken dat een groot 

deel van de studenten te maken heeft (gehad) met seksuele intimidatie 

of seksueel geweld. De uitkomsten van deze onderzoeken geven reden 

tot zorg.  

 

In juli 2018 hebben studenten, onder leiding van onderzoeksbureau 

Breuer & Intraval, onderzoek gedaan naar #MeToo situaties onder 

studenten1. Uit dit onderzoek, waarbij rekening is gehouden met een 

gelijke verdeling in demografische kenmerken van de onderzoeksgroep 

van 688 Groningse studenten, blijkt dat 74% van de studenten wel eens 

slachtoffer is geweest van één of meerdere vormen van seksuele 

                                                 
1 “#MeToo onder Groningse studenten”, door studenten van de Rijksuniversiteit Groningen, faculteit 

gedrags- en maatschappijwetenschappen, in opdracht van Breuer & Intraval, juni 2018. Samenvatting 

op: http://www.intraval.nl/pdf/Studenten_en_slachtofferschap_en_gebruik_partydrugs.pdf  
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intimidatie (67,6%) of seksueel geweld (49,1%). Studenten lijken dit 

vaak gewoon te vinden, volgens de onderzoekers.  

Een tweede onderzoek, afkomstig van de universiteitskrant van januari 

2019, laat zien dat 61,1% van de 600 bevraagde Groningse studenten 

grensoverschrijdend seksueel gedrag ervaren (dit is seksuele intimidatie 

en seksueel geweld)2. Hierbij is niet bekend wat de demografische 

kenmerken zijn van de onderzoeksgroep. Uit dit onderzoek komt naar 

voren dat het merendeel van de incidenten zich afspeelt in het 

uitgaansleven. Ook uit cijfers van de politie blijkt dat de binnenstad 

hoog scoort op zedendelicten.  

 

2. Kan het college verklaren waarom het seksueel overschrijdend gedrag 

in Groningen verhoudingsgewijs zo vaak voorkomt? 

De politie ziet op het gebied van openbare schennis een stijging, waar 

geen goede verklaring voor te geven is ondanks diverse analyses.  

Ook op het gebied van sexting ziet men een stijging. Dit heeft alles te 

maken met het gebruik van digitale middelen wat de opsporing 

bemoeilijkt. Om hier beter op in te kunnen zetten, wordt de eenheid 

Noord-Nederland binnenkort versterkt met vijf gespecialiseerde digitaal 

rechercheurs. Andere typen delicten, bijvoorbeeld verkrachting, 

aanranding en pornografie, laten al jaren een stabiel cijfer zien.  

 

In Noord-Nederland wordt al jaren gewerkt met een centraal loket bij 

de zedenpolitie, waar alle meldingen centraal worden ingenomen. Dit 

betekent dat alle meldingen worden geregistreerd en met de juiste 

informatie worden vastgelegd. 

Bij de totstandkoming van de Nationale Politie is dit Groninger model 

overgenomen. In vergelijking met de rest van Nederland, doet Noord-

Nederland dit bovengemiddeld goed. Dit zou wellicht ook een 

verklaring kunnen zijn voor de hogere cijfers in Noord-Nederland. 

 

De zedenpolitie houdt de cijfers zelf goed in de gaten en is hierbij 

scherp op ontwikkelingen en/of trends. Indien nodig, wordt hier direct 

op geacteerd.  

 

3. Welke maatregelen zijn er al getroffen om seksueel overschrijdend 

gedrag aan te pakken? 

In de preventieve sfeer wordt er in Groningen voorlichting gegeven op 

scholen in het voortgezet onderwijs. Hier wordt aandacht besteed aan 

wat normaal en abnormaal seksueel gedrag is d.m.v. een vlaggen-

systeem en wordt de workshop “Ik ben van mij” gegeven waar 

weerbaarheid en het aangeven van je eigen grenzen centraal staan.  

Daarnaast is het Centrum seksueel geweld Groningen/Drenthe 

opgericht. Hier kunnen slachtoffers van seksueel geweld terecht voor 

                                                 
2 Deel 1: https://www.ukrant.nl/magazine/verkracht-in-je-eigen-bed-metoo-studenten/ en  

deel 2: https://www.ukrant.nl/magazine/nee-seksuele-intimidatie-is-niet-normaal/  

https://www.ukrant.nl/magazine/verkracht-in-je-eigen-bed-metoo-studenten/
https://www.ukrant.nl/magazine/nee-seksuele-intimidatie-is-niet-normaal/
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ondersteuning. Sense Noord Nederland doet onderzoek naar het proces 

van onthulling/verwerking van een trauma bij slachtoffers van seksueel 

geweld.  

De gemeente werkt samen met Rutgers Nederland, ook in de campagne 

‘Ben jij ok?’. Deze campagne is gericht op het bespreekbaar maken en 

signaleren van seksueel grensoverschrijdend gedrag in de horeca.  

In dit kader willen wij, samen met Rutgers Nederland, de komende 

periode activiteiten gaan organiseren.   

 

4. Welke maatregelen gaat het college nemen om seksueel overschrijdend 

gedrag tegen te gaan?  

Naar aanleiding van het onderzoek van studenten gezamenlijk met 

Breuer Intraval, zijn wij met verschillende partijen in overleg gegaan. 

Er is een projectgroep opgestart met onder meer de gemeentelijke 

afdelingen Sense, DMO (Directie Maatschappelijke Ontwikkeling) en 

OOV (Openbare Orde en Veiligheid), aangevuld met externe 

organisaties (waaronder de politie, Jimmy’s Groningen, de GGD, het 

COC, de nachtburgemeester van Groningen Merlijn Poolman, de 

Hanzehogeschool en de organisatie van de Universiteitskrant).  

Gezamenlijk bekijken we welke activiteiten we in kunnen zetten om 

seksueel grensoverschrijdend gedrag te verminderen. Voor de zomer 

verwachten we concrete acties uitgezet te hebben en zullen wij u hier 

verder over informeren.  

 

Wij vertrouwen erop dat we hiermee uw vragen voldoende hebben 

beantwoord.  

 

 

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. 

 


