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VERSLAG VERGADERING GECOMBINEERDE RAADSCOMMISSIES 

 

BEGROTING 2014 PROGRAMMA 10: VEILIGHEID 

 

Datum: 6 november 2013 

Plaats: Oude raadzaal 

Tijd: 16.35 – 17.10 uur 

 

Aanwezig: dhr. J.P.A. van Rooij (voorzitter), dhr. J.P. Loopstra (PvdA), mw. C.E. Bloemhoff 

(PvdA), dhr. R.P. Prummel (Stadspartij), mw. L.R. van Gijlswijk (SP), dhr. J.P. Dijk (SP), dhr. M.T. 

Gijsbertsen (GroenLinks), dhr. B. Benjamins (D66), mw. A. Kuik (CDA), mw. Jongman 

(ChristenUnie), dhr. M. van den Anker (Student en Stad) 

Wethouder: dhr. R. van der Schaaf 

Namens de griffie: dhr. W.T. Meijer (commissiegriffier) 

Verslag: dhr. Z. Jeuring (Notuleerservice Nederland) 

 

Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Een speciaal welkom is er voor 

de waarnemend burgemeester, dhr. Vreeman. Hij volgt de vergadering op de publieke tribune. 

 

Dhr. Van den Anker (Student en Stad): 

 Kan het college uitleg geven over de nog in 2014 door te voeren begrotingswijzigingen voor 

dit programma? 

 Het aanpakken van inbraken en overlast blijft van groot belang. 

 De fractie maakt zich zorgen over de handhaving van de nieuwe Drank- en Horecawet. Houdt 

het college rekening met de verhoging van de leeftijdsgrens naar 18 jaar? Hoe gebeurt dit? 

 De intentie om wietteelt te reguleren: de fractie hoopt dat meer gevolg kan worden gegeven 

aan de uitvoering van de motie van maart 2013 dan de summiere brief van eind oktober 2013. 

 De veiligheidsregio: de fractie hoopt dat de nieuwe voorzitter de stemverdeelsleutel eerlijker 

zal maken. 

Dhr. Gijsbertsen (GroenLinks): 

 De bezuinigingen voor 2014: waarom gebeurt dit eenmalig? Bezuinigingen op mensenhandel 

en straathoekwerk spreken de fractie niet aan. Het budget voor het bestrijden van 

mensenhandel is al erg krap. 

 Jeugdagenten: waarom wordt een teruggang van het aantal jeugdagenten verwacht? 

 Spreker sluit zich aan bij de vraag van Student en Stad over de stemverdeelsleutel in de 

veiligheidsregio. Is al een update beschikbaar na de eerdere discussie? 

Mw. Bloemhoff (PvdA): 

 De korting op de budgetten: het college zegt dat de uitvoering niet in gevaar komt. Klopt het 

dat het een efficiencymaatregel is? Zijn er wel maatschappelijke effecten? 

 De rijksmiddelen die bestemd zijn voor maatschappelijke opvang worden voor een deel in dit 

programma ingezet. In programma 4 staat dat wordt bezuinigd op de middelen voor 

maatschappelijke opvang. Hoe verhouden de teksten in beide programma’s zich tot elkaar? 

 Vergunningverlening evenementen: de inkomsten die ontstaan uit het gebruik van de openbare 

ruimte worden gebruikt voor veiligheidsmaatregelen. Is in dit programma rekening gehouden 

met die inkomsten? 

Mw. Jongman (ChristenUnie): 

 Het programma ziet er goed uit. 

 Spreker is het eens met de opmerking van GroenLinks over mensenhandel. 

 De inzet bij drugsverslaving en criminaliteit blijft hard nodig. 

 Spreker is het eens met de vraag van de PvdA over de inzet van de rijksmiddelen voor 

maatschappelijke opvang voor een viertal activiteiten, waaronder de zorg op de tippelzone. 
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 Spreker is het eens met de opmerking van Student en Stad over de stemverdeelsleutel in de 

veiligheidsregio. 

Dhr. Prummel (Stadspartij): 

 Is er trots op dat Groningen een veilige stad is. Dat moet zo blijven. 

 De uitwassen in de prostitutie moeten worden aangepakt. De fractie steunt het college om een 

van de twee prostitutiewijken te sluiten. Vrouwenhandel moet met voorrang door justitie 

worden bestreden. 

 De strijd tegen de drugs: de landelijke aanpak helpt in het geheel niet. Het is een medisch 

probleem. Drugspanden moeten worden aangepakt. 

 Er moet snel een aanpak voor brandpreventie bij kamerbewoners worden ontwikkeld. De 

gemeente zou moeten starten met het keuren en controleren van vele panden. 

Mw. Van Gijlswijk (SP): 

 Rijksbezuinigingen: het college heeft het goed gedaan om te kijken naar alternatieve 

financieringsmogelijkheden. Dat is dus de maatschappelijke opvang geworden. De effecten 

van de bezuinigingen zijn echter niet duidelijk. De fractie heeft er enige zorgen over. Kan het 

college informatie geven? 

 Hoe staat het met het onderzoek naar de effectiviteit van cameratoezicht? 

Dhr. Benjamins (D66): 

 Leefbare wijken: de teksten in dit programma sluiten zeer goed aan op de paragrafen 

stadsdelen en vernieuwing sociaal domein. 

 Regulering van de achterdeur: de fractie is benieuwd hoe dit verder wordt uitgewerkt. 

 Spreker sluit zich aan bij de vraag over de stemverdeelsleutel in de veiligheidsregio. 

 Mensenhandel: welke invloed heeft de bezuiniging op de aanpak? 

 Toename door mensen ervaren overlast: welke invloed heeft de bezuiniging op de aanpak? 

Mw. Kuik (CDA): 

 Het is mooi dat de stad als redelijk veilig wordt beoordeeld. 

 In deze periode vinden meer inbraken plaats: wordt daar meer op ingezet? 

 Drank- en Horecawet: is capaciteit beschikbaar om de nieuwe leeftijdsgrens van 18 jaar te 

controleren? 

 Drugsbeleid: het is goed dat de aanpak wordt doorgezet. 

Wethouder Van der Schaaf: 

 Het klopt dat het de afgelopen tijd redelijk gelukt is de rijksbezuinigingen te compenseren. De 

middelen daartoe zijn echter minder geworden. 

 De inzet van middelen voor maatschappelijke opvang: wat in de programma’s 4 en 10 staat, is 

beide waar. Een deel van de bezuiniging op maatschappelijke opvang is een echte 

bezuiniging, terwijl een ander deel verschuift naar het veiligheidsdomein. De bezuiniging op 

maatschappelijke opvang gaat ten koste van innovatieve projecten. 

 De generieke korting op instellingen heeft invloed op het veiligheidsbeleid zoals in dit 

programma opgenomen. De wethouder noemt de MJD. Het gaat om kleine bedragen zodat het 

geen invloed heeft op de aanpak van bijvoorbeeld de mensenhandel. Op een vraag van de 

heer Gijsbertsen: een kleinere generieke korting en daarmee een verschuiving van bedragen 

is mogelijk, maar gaat ten koste van andere activiteiten. 

 Vanuit het budget voor maatschappelijke opvang komt 400.000 euro. Per saldo wordt 

186.000 euro op het veiligheidsbudget bezuinigd. 

 Effecten van de bezuinigingen, jeugdagenten: de aantallen uren blijven gelijk terwijl het aantal 

jeugdagenten minder wordt. Er is dus sprake van een taakverschuiving. 

 Effecten van de bezuinigingen, cameratoezicht en supportersproject: de wethouder stuurt voor 

de begrotingsbehandeling schriftelijke informatie. De wethouder zegt toe dat de raad zo snel 

mogelijk wordt geïnformeerd over het onderzoek naar de effectiviteit van cameratoezicht. 

 Effecten van de bezuiniging, straathoekwerk: de voorlichting op scholen wordt verminderd. 

De inzet blijft op peil. 
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 Bezuinigingen 2014, het eenmalige karakter: ook voor 2015 en later kan een deel van de 

middelen voor maatschappelijke opvang worden verschoven naar het veiligheidsbeleid. De 

wethouder stuurt nadere schriftelijke informatie. 

 Brandveiligheid kamerverhuurpanden: preventie en voorlichting blijft een nadrukkelijk 

aandachtspunt van de brandweer. Zo wordt in de Kei-week voorlichting gegeven. De 

wettelijke controles blijven op orde. Er ligt uiteraard een belangrijke taak bij de bewoners zelf. 

 Wietteelt en regulering van de achterdeur: de burgemeester spreekt er op 11 november 

aanstaande met de minister over. 

 Verdeelsleutel veiligheidsregio: de discussie is nog gaande en de raad wordt op de hoogte 

gehouden. 

 De nieuwe Drank- en Horecawet: dit komt nog aan de orde. Binnen de aanwezige capaciteit 

zal moeten worden afgewogen hoe de nieuwe leeftijdsgrens van 18 jaar wordt gehandhaafd. 

De wethouder zegt dat dit kan. 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 17.00 uur. 


