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Wolbert Meijer

Van: Griffie
Verzonden: dinsdag 1 november 2022 09:11
Aan: Wolbert Meijer
Onderwerp: FW: Formulier ingevuld:  "Agenderingsverzoek"
Bijlagen: ingevuld_formulier.xml

 
 

Van: Griffie Groningen <geenantwoord@gemeenteoplossingen.nl>  
Verzonden: maandag 31 oktober 2022 17:10 
Aan: Griffie <Griffie@groningen.nl> 
Onderwerp: Formulier ingevuld: "Agenderingsverzoek" 
 
Referentie: GRO166721737946  

Overzicht van gegeven antwoorden 
vraag antwoord 

Fractie(s): Student & Stad 
Leden: Mirte Goodijk 
Portefeuillehouder(s): Koen Schuiling 
Contactambtenaar: Eva Malcicova 
Contactambtenaar: Arjan Hof 
Onderwerp (max. 10 woorden) Nachtstadhuis 
Doel van de agendering Beeldvorming 

Aanleiding (max. 100 woorden) 

In opdracht van de gemeente heeft de Nachtraad een haalbaarheidsonderzoek 
uitgevoerd naar de realisatie van (een pilot van) het Nachtstadhuis. Het 
Nachtstadhuis is een ‘safe zone’ voor het uitgaanspubliek in de binnenstad, iets 
wat momenteel ontbreekt maar hard nodig is gezien de laatste (onveilige) 
ontwikkelingen in het nachtleven. Een dergelijke plek draagt bij aan een veiliger 
uitgaansklimaat in de stad Groningen door middel van voorlichting, 
bewustwording, preventie en het bieden van praktische en/of medische 
oplossingen voor problemen die men ervaart in de nacht. Hiermee kan het 
Nachtstadhuis bijdragen aan de aan de fysieke, mentale en seksuele gezondheid 
van feestgangers. 
 
Het rapport dat uit het onderzoek volgt wordt 14 november opgeleverd en 
besproken met de Burgemeester en hoofd OOV (Arjan Hof). Het is van belang dat 
de resultaten van dit onderzoek ook gepresenteerd worden aan de raad en dat de 
raad de kans krijgt om vragen te stellen aan de Nachtraad over de uitwerking 
ervan. Dat is de aanleiding voor dit agenderingsverzoek. Mits de resultaten van het 
haalbaarheidsonderzoek goed bevallen kunnen we ons beraden over de eventuele 
uitvoering van een pilot van het Nachtstadhuis. 

Bespreekpunten (alleen in geval 
van meningsvorming, max. 200 
woorden) 

Mening / visie van de raad / andere fracties (en evt. het college) gewenst t.a.v. de 
volgende punten: 

Voorgestelde wijze van 
bespreking / invulling van de 
bijeenkomst (max. 50 woorden) 

Een presentatie van de onderzoeksresultaten over het Nachtstadhuis door de 
Nachtraad, en in het bijzonder door Nachtburgemeester Merlijn Polman, op het 
Stadhuis. Hierbij moet de ruimte zijn voor raadsleden om vragen te stellen over de 
plannen. 

Benodigde tijd (naar 
verwachting) 60 minuten 
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Overzicht van gegeven antwoorden 
vraag antwoord 

Gewenst / voorzien vervolg 
Mits onderzoeksresultaten positief zijn volgt er hopelijk een voorstel voor 
uitvoering van een pilot van het Nachtstadhuis. Na de pilot kan worden nagedacht 
over eventuele structurele implementatie. 

Uiterste datum van agendering 21-12-2022 

Vanwege (...) 
Het feit dat het rapport nu actueel is en besproken wordt door het college, en 
uitvoering van de pilot van het Nachtstadhuis eventueel al in 2023 plaats zal 
vinden. 

 


