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Uw kenmerk -

Geachte heer, mevrouw. 

Op 13 september 2017 heeft u in de raadscommissie Financiën en Veiligheid 
gesproken over het plan van aanpak voor de afbouw en uiteindelijke sluiting 
van de tippelzone. Toegezegd is dat u per kwartaal wordt geïnformeerd over 
de vorderingen van de uitvoering van het plan van aanpak. Middels deze brief 
informeren wij u over de stand van zaken medio maart 2018. 

Werkzame vrouwen op de zone 
Medio maart 2018 is de stand van zaken geïnventariseerd. Voor het geven 
van inzicht in de vorderingen is onderstaande schema een leidraad. 

Januari 2017 Oktober 2017 Maart 2018 
Vrouwen op de zone 
wcrk/aani 

62 45 38 

Tabel 1: vergelijking werkzame vrouwen op de zone 

Op I januari 2017 waren er 62 vrouwen werkzaam op de tippelzone. Medio 
oktober werkten er 45 vrouwen. Medio maart 2018 zien wij 38 vrouwen, op 
wisselende tijden en momenten, werken op de tippelzone. Een eenduidige 
reden hiervoor is niet te geven. Wel valt in algemene zin te concluderen dat in 
de wintermaanden minder wordt gewerkt op de tippelzone. 
Gezien de complexe problematiek van de vrouwen is het niet uit te sluiten dat 
een gedeelte van de vrouwen aan thuis-prostitutie doet. Daar waar mogelijk 
wordt handhavend opgetreden. 
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Bewijs van intake 
Per 1 juli dienen de vrouwen over een bewijs van intake te beschikken. In 
onderstaande schema is inzichtelijk gemaakt hoeveel vrouwen beschikken 
over een bewijs van intake en hoeveel vrouwen hierover niet beschikken, dit 
betreft de situatie medio maart 2018. 

Met bewijs van 
intake 

Zonder bewijs van 
intake 

Vrouwen op de zone werkzaam 24 14 
Tabel 2: werkzame vrouwen maart 2018 mei en zonder bewijs van intake 

Verstrekte bewijzen van intake 
24 vrouwen hebben een bewijs van intake. Dit betekent dat deze vrouwen 
mogen werken op de zone. 

Vrouwen zonder bewijs van intake 
14 vrouwen zijn werkzaam zonder bewijs van intake en mogen dus niet 
werken op de tippelzone. Alle 14 vrouwen zijn in beeld, ze hebben een plan 
op maat en een casusregisseur toegewezen gekregen. 
De gemeentelijke handhaving controleert periodiek of er wordt gewerkt met 
een bewijs van intake. Bij constatering van werkzaamheid zonder bewijs van 
intake wordt de vrouw de toegang tot de tippelzone door de handhaving 
ontzegd. Dit is een aantal keren voorgekomen. Naarmate de tijd verstrijkt 
wordt de controle geïntensiveerd. Door de politie wordt toegezien op het 
verbod op tippelen buiten de tippelzone. De politie constateert geen toename 
van het aantal overtredingen. 

Nieuwe vrouwen na oktober 2017 
Er zijn na oktober 2017 vijf vrouwen gesignaleerd op de tippelzone die niet 
eerder bekend waren. Vier van hen zijn één keer geweest, hiervan zijn geen 
verdere gegevens bekend. Één vrouw komt vanuit de vergunde branche 
(Nieuwstad) en heeft een bewijs van intake, zij mag dus werken op de 
tippelzone maar valt buiten de groep vrouwen waarvoor een plan op maat is 
opgesteld. Uiteraard is betrokkene door de hulpverlening gewezen op het 
gebruik van reguliere zorgtrajecten. 

Plannen op maat 
Er zijn in totaal 55 plannen op maat opgesteld. Dit geldt voor de 38 nog 
werkzame vrouwen op de tippelzone. Er zijn van de 55 inmiddels 9 vrouwen 
uitgestapt. Met alle vrouwen is er intensief contact. 
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Voorgang plannen op maat 
De voortgang van de plannen op maat kent een grillig en onvoorspelbaar 
verloop. Enkele vrouwen hebben forse stappen gezet en enkele vrouwen laten 
terugval zien. Er zijn een aantal vrouwen bezig met een afkicktraject, 
waardoor ze nu niet werkzaam zijn in de prostitutie. 

Op 23 mei 2018 bent u uitgenodigd op de tippelzone om u door de 
hulpverlening te laten bijpraten over de voortgang van de plannen op maat. 
Hier krijgt u ook de gelegenheid om uw zorginhoudelijke vragen te stellen. 

Motie 2014-11 
Uw raad heeft medio november 2014 ingestemd met de motie die het college 
oproept de mogelijkheden te onderzoeken naar hulpverlening en huisvesting 
van slachtoffers van menshandel, vrouwen uit de prostitutie die op adem 
willen komen, vrouwen uit de prostitutie die huisvesting nodig hebben en 
meisjes die slachtoffer zijn van loverboys. 

Het college wijst erop dat voor het overgrote deel van de motie al voorzien is 
middels diverse zorgarrangementen. Wij hebben u middels collegebrief van 
21 november 2017 geïnformeerd over (het effect van) de uitstapprogramma's 
van Terwille. Daarnaast is er zorg gecontracteerd voor hulp, ondersteuning en 
bedden voor (nacht)opvang van slachtoffers van mensenhandel. 
Voor wat betreft de vrouwen uit de prostitutie die op adem willen komen 
heeft het college een burgerinitiatief ontvangen dat voorziet in een 
kortdurende opvang voor straatprostituees. Dit betreft een voorziening welke 
specifiek wordt ingericht als overweeghuis voor de vrouwen van de 
tippelzone. Hier kan men op adem komen, spreken met hulpverlening en 
nadenken over de toekomst. Het college heeft een positieve grondhouding ten 
opzichte van dit initiatief en hoopt u medio juni 2018 hierover verder te 
informeren. 

Complexe problematiek 
Bij veel vrouwen is sprake van complexe problematiek op meerdere 
gebieden. Zo valt te wijzen op problemen rondom wonen, verslaving, 
financiën en is er vaak geen sprake van een zinvolle dagbesteding / werk. De 
samenwerking tussen de verschillende hulpverleningsinstanties wordt 
ge'ïntensiveerd. Daarnaast wordt onderzocht of er procesregie kan worden 
ingezet om multidisciplinair te komen tot een intensivering van 
persoonsgerichte aanpak. 

Afsluiting 
In deze brief hebt u kunnen lezen hoeveel vrouwen er medio maart 2018 op 
de tippelzone werken en wat de voorgang is met de plannen op maat. 
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Vervolg 
Wij zullen u in het tweede kwartaal van 2018 weer informeren over de 
voortgang. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester. 
Peter den Oudsten 

de secretaris. 
Peter Teesink 


