
 

 

 

 

 

Geachte commissieleden, 

 

Namens uw voorzitter, de heer Benjamins, nodig ik u uit voor de commissievergadering 

Financiën en Veiligheid van woensdag 7 juni a.s.  om 13.00 uur.  

 

Conform- en ingekomen stukken 

 

U krijgt tot 12 juni a.s. gelegenheid wensen en/of bedenkingen in te brengen bij de 

ontwerpbegroting 2018 van de Groninger Archieven; tegelijk biedt het college u concept-

jaarrekening en jaarverslag over 2016 ter kennisname aan. Het college stelt voor geen 

zienswijze bij de begroting in te dienen, en gezien het feit dat geen enkele fractie om 

bespreking van dit stuk heeft gevraagd, gaan we ervan uit dat de raad daarmee instemt. 

 

Voorgesteld wordt om de GR Meerstad (met de gemeente Slochteren) op te heffen. 

Aanleiding is de grenscorrectie per januari jl. Toen bent u ook reeds geïnformeerd over de 

vast te stellen bestuursovereenkomst. Voor alle duidelijkheid: in tegenstelling tot wat de titel 

van het raadsvoorstel suggereert is de vaststelling van de bestuursovereenkomst geen zaak 

van de raad maar van het college. 

 

Tot slot de jaarlijkse Begrotingswijzigingen 1e kwartaal, voortvloeiend uit het proces rond de 

samenstelling van de VGR-I. 

 

De collegebrief over het jaarverslag uitvoeringsprogramma handhaving is (vooralsnog) niet 

geagendeerd, m.n. omdat er nog deze maand apart aandacht zal worden gegeven aan de 

problematiek rond toezicht en handhaving. 

 

Cameratoezicht 

 

Zowel in november als in december 2016 is er in uw commissie gesproken over de 

problematiek van de zgn. Gele Loper – de drugsoverlast in het gebied tussen Werkmanbrug 

en Oude Kijk in ’t Jatbrug. Dit resulteerde in een voorstel om de burgemeester tot eind 2017 

de bevoegdheid te geven om in dit gebied zo nodig cameratoezicht in te voeren. Door middel 

van een amendement is deze bevoegdheid bekort tot 1 juli 2017. Inmiddels is gebleken dat 
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het verwachte waterbedeffect in het A-kwartier is uitgebleven. Dat betekent dat de camera’s 

in het gebied tussen Vismarkt en Oude Kijk in ’t Jatbrug niet meer nodig zijn. In de rest van 

het gebied (Werkmanbrug – Vismarkt) is de overlast nog steeds aanwezig; de camera’s 

(i.c.m. andere maatregelen) dragen bij aan het beperkt houden van de overlast. Daarom 

wordt voorgesteld de bevoegdheid voor dit gebied te verlengen tot 1 januari a.s. 

 

Bespreking is aangevraagd door D66, SP, GroenLinks, Partij voor de Dieren en 100% 

Groningen. 

 

Prostitutiebeleid 

 

Het college geeft middels deze brief inzicht in de ervaringen met het nieuwe prostitutiebeleid 

zoals dat vorig jaar is vastgesteld. Het blijkt dat de geprogrammeerde uren niet allemaal 

gerealiseerd konden worden door een capaciteitsprobleem, wat m.n. ten koste ging van het 

traditionele regulier prostitutietoezicht. De verplichte intake verloopt m.b.t. Nieuwstad naar 

wens, m.b.t. de tippelzone is het lastiger. Verder wordt gesproken over de controle op de 

exploitanten (verplicht bedrijfsplan), op de maximale werktijden, en op de minimum leeftijd. 

Ook komen de effecten van het verscherpte toezicht op de niet-vergunde branche aan de 

orde; het toezicht hierop is geïntensiveerd. 

 

Bespreking is aangevraagd door PvdA, CDA en ChristenUnie. 

 

Veiligheidsregio 

 

Het college biedt u de jaarstukken van de Veiligheidsregio aan, met het voorstel om een 

zienswijze hierover vast te stellen. De jaarstukken gaan gepaard met een Takenevaluatie, 

uitgevoerd door het bureau AEF. De voorgestelde zienswijze is positief van aard, maar legt 

wel de vinger bij de aanzienlijke structurele stijging van de gemeentelijke bijdrage die 

voortvloeit uit de toename van de begroting 2018. Dit vraagt volgens het college om een 

samenhangend pakket aan bestuurlijke keuzes om de financiële opgaven van de VRG in te 

vullen. M.b.t. de kosten die voortkomen uit de specifieke risico’s i.v.m. de 

aardbevingsproblematiek vindt het college dat deze gedekt moeten worden uit een structurele 

bijdrage van de NCG. Tot slot wordt opgemerkt dat het evt. onderbrengen van de 

financiering van de reddingsbrigades bij de VR’s niet alleen een financiële maar ook een 

emotionele keuze betreft.  

 

Bespreking is aangevraagd door GroenLinks en VVD. 

 

Met vriendelijke groet,  

namens de voorzitter, 

 

 

Wolbert Meijer,  

raadsadviseur  


