
Motie  “1 Nachtstadhuis alleen”

De gemeenteraad van Groningen, in vergadering bijeen op 13 juli 2022, besprekende 
Voorjaarsbrief 2022.

Constaterende dat:
- De Nachtraad van Groningen, samen met de betrokken partners, momenteel bezig is 

met het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek - gefinancierd vanuit de Gemeente 
Groningen - naar de realisatie van een Nachtstadhuis in Groningen;

- De Nachtraad beoogt om van oktober 2022 t/m januari 2023 een pilot uit te voeren van 
het Nachtstadhuis;

- De Gemeente Groningen momenteel een geschikte locatie in de binnenstad heeft 
gevonden;

- De Nachtraad het Nachtstadhuis graag per 2023 structureel wil realiseren als de pilot 
goed bevalt;

- De kosten voor de pilot tussen de €25.000 en €75.000 zullen bedragen en er al 
meerdere partijen zijn die financieel zouden willen bijdragen aan de implementatie;

- Er ook een financiële bijdrage nodig zal zijn vanuit de Gemeente Groningen.

Overwegende dat:
- Het Nachtstadhuis een ‘safe zone’ zal zijn voor het uitgaanspubliek in de binnenstad, 

iets wat momenteel ontbreekt maar hard nodig is gezien de laatste ontwikkelingen in 
het nachtleven;

- Het Nachtstadhuis bijdraagt aan een veiliger uitgaansklimaat in de stad Groningen door 
middel van voorlichting, bewustwording, preventie en het bieden van praktische 
oplossingen voor problemen die men ervaart in de nacht;

- Het Nachtstadhuis bijdraagt aan de fysieke, mentale en seksuele gezondheid van 
feestgangers;

- Het Nachtstadhuis meerdere functionaliteiten kan hebben, waaronder:
o het laagdrempelig aanbieden van lichte medische hulp, hulp bij overmatig 

middelengebruik, of hulp bij seksuele intimidatie;
o het fungeren als informatiepunt voor portiers, hulpverleners en handhaving in de

nacht (i.s.m. GGD, VNN, KHN en OOT van de politie);
o het fungeren als laagdrempelig (en eventueel anoniem) meldpunt voor seksuele 

intimidatie, geweld of andere incidenten die voorkomen in de nacht maar waar 
niet altijd aangifte voor wordt gedaan, zodat deze wel geregistreerd worden;

o het verstrekken van informatie over onderwerpen zoals middelengebruik of 
soa’s, inclusief doorverwijsmogelijkheden naar hulpinstanties zoals de 
verslavingszorg van VNN of het Centrum Seksueel Geweld.

- Groningen een wereldwijde primeur zou hebben met de realisatie van een 
Nachtstadhuis. 

Verzoekt het college:
- Alles in het werk te stellen om de Nachtraad zo goed mogelijk te ondersteunen in de 

uitvoering van de pilot van het Nachtstadhuis;
- Een toereikende financiële bijdrage te leveren voor de uitvoering van de pilot voor het 

Nachtstadhuis, gebaseerd op de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek van de 
Nachtraad;

- Na de pilot het voorstel van de Nachtraad voor een structurele implementatie van het 
Nachtstadhuis, gebaseerd op de resultaten van de pilot, in overweging te nemen. 

En gaat over tot de orde van de dag.
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