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Betreft: Aanvraag voor een interpellatiedebat op woensdag 13 oktober
Onderwerp: Herhalende problemen en misdragingen bij Vindicat en door Vindicat 
georganiseerde activiteiten.  

De afgelopen jaren zijn er meerdere malen problemen geweest met Vindicat. Deze 
problemen lijken zich ook te herhalen en vaker voor te komen. Het gaat om 
misdragingen zoals mishandelingen bij ontgroeningen, vernielingen en vernederingen 
bij etentjes van groepen Vindicaters (Sushi Mall), het gebruiken van dieren bij feestjes, 
bangalijsten, feestjes tijdens de lockdown, het verzwijgen van misstanden, het 
hanteren van een eigen intern rechtssysteem, permanente overlast van 
verenigingspanden (zoals in de Schildersbuurt) en tijdens de avond van vrijdag 1 
oktober bleek er sprake van overlast, intimidatie en bedreiging van buschauffeurs en 
busreizigers tijdens een feest van Vindicat bij Kardinge. 

Aangezien de problemen al jaren spelen en het gedrag en de cultuur van de 
vereniging niet lijken te veranderen, zullen andere en verdergaande maatregelen 
nodig zijn. Het voortdurend in gesprek gaan met de vereniging heeft vooralsnog 
weinig tot niets opgeleverd. Terwijl het beeld voor Groningen als mooie en leuke 
studentenstad door deze problemen en misdragingen wel geschaad wordt. 

Daarom willen de fracties de volgende punten met de raad en het college bespreken:

1. Hoe kijken raadsfracties en college van B&W aan tegen de opstapelende 
misstanden bij Vindicat?

2. Heeft het college een beeld van de indruk die de tot nu toe tegen Vindicat 
genomen maatregelen maken op betrokkenen bij de gedragingen van Vindicat als 
buschauffeurs, busreizigers, omwonende van verenigingspanden, werknemers van 
Sushi Malls en mensen in de rest van stad en gemeente Groningen?

3. Wat vinden raadsfracties en college dat de gemeente moet doen tegen de 
misdragen en problemen bij de vereniging Vindicat? Wat is hierin al mogelijk? Wat 
zou wel nodig zijn, maar is nu nog lastig realiseerbaar? En wat is er voor nodig om 
wel verdergaande maatregelen te kunnen nemen? 
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