
Raadsvoorstel 

Gemeente 

Vjronmgen 
Onderwerp Verlenging tijdelijk cameratoezicht A-kwartier 

Registratienr. 5315128 Steller/teinr. Margreeth.Visser/77 73 Bijlagen-O 

Classificatie 

Portefeuillehouder 

• Openbaar o Geheim 

• Vertrouwelijk 

Den Oudsten 

Raadscommissie 
R&Wd.d. 17-11-
2015 (i.v.m. 
voorbereidingsbe 
sluit en 
voortgangsrap. 
A-Kwartier 

Voorgesteld raadsbesluit 

De raad besluit: 
I. de verordening tot tijdelijke wijziging van de Verordening Cameratoezicht Gemeente Groningen 

vast te stellen; 
II. het besluit onder 1 bekend te maken door plaatsing in het elektronische gemeenteblad en in 

werking te laten treden op de dag na bekendmaking. 

Samenvatting 

In uw raad van 17 februari 2015 heeft u besloten tot tijdelijke wijziging van de Verordening Cameratoezicht 
Gemeente Groningen. Met deze wijziging heeft u aan de burgemeester' de bevoegdheid verleend om te 
kunnen besluiten over te gaan tot vast cameratoezicht in een deel van het A-kwartier in verband met 
ernstige overlast. De bevoegdheid is tijdelijk verleend voor de periode tot 1 januari 2016. De 
burgemeester heeft van deze bevoegdheid gebruik gemaakt en besloten tot gemeentelijke cameratoezicht 
gedurende de periode 15 mei 2015 tot 1 januari 2016. Daarvoor vond het cameratoezicht gedurende drie 
maanden plaats op grond van de Politiewet. 

Deze bevoegdheid is verleend als onderdeel van het plan van aanpak met tijdelijke maatregelen voor het 
A-kwartier. 

De prostitutie in het A-kwartier wordt per 1 januari 2016 beëindigd. Het jaar 2016 is een overgangsjaar, 
waarin nauwlettend gemonitord zal worden hoe het gebied zich ontwikkelt. 
Om die reden stellen wij u voor de bevoegdheid van de burgemeester tot het toepassen van 
cameratoezicht op grond van de Verordening Cameratoezicht Gemeente Groningen met 6 maanden te 
verlengen. Dit raadsvoorstel ligt voor om deze verlenging mogelijk te maken. 

B&W-besluit d.d.; 27 oktober 2015 



Vervolg voorgesteld raadsbesluit 

Aanleiding en doel 

In februari 2015 is met uw raad het pakket aan maatregelen voor het a-kwartier besproken. 
Gaandeweg 2015 blijkt dit pakket aan maatregelen zijn vruchten af te werpen. Onderdeel van dit : 
pakket aan maatregelen is het toepassen van cameratoezicht. 
Juist gelet op de beëindiging van de prostitutie in het A-kwartier per 1 januari 2016,1s het van belang 
om in de eerste maanden daarna dit pakket aan maatregelen in stand te houden en daarmee ook het 
cameratoezicht te verlengen. 

Kader 

Verordening Cameratoezicht Gemeente Groningen. 

Argumenten en afwegingen 

In februari 2015 is met uw raad gesproken over het pakket aan maatregelen op de korte termijn, waaronder 
cameratoezicht, om de ernstige overlast in het A-kwartier aan te pakken. 

De aanpak van de overlastsituatie in het A-Kwartier is tot nu toe effectief gebleken. Het aantal klachten over 
overlast is fors afgenomen en de situatie is al geruime tijd stabiel te noemen. Ook de bewoners geven aan 
zich veiliger te voelen en vinden de situatie merkbaar verbeterd. 

Bij het besluit tot invoering van voormelde maatregelen werd afgesproken dat deze in ieder geval tot 
1 januari 2016 zouden worden ingezet, omdat per die datum de prostitutie in het A-Kwartier eindigt. 
Vanwege de ontwikkeling in het gebied is in februari 2105 met u besproken om in het najaar van 2015 
opnieuw te kijken naar de ontwikkelingen in het A-kwartier. Wij hadden in februari 2015 nog de verwachting 
dat pandeigenaren eerder zouden anticiperen op de beëindiging van de prostitutie in het gebied. Uit 
gesprekken met pandeigenaren blijkt dat het merendeel zich nog aan het oriënteren is. 

Beëindiging van de prostitutie betekent niet vanzelfsprekend dat ook de drugshandel en drugsoverlast uit 
de straten zal verdwijnen. Daarvoor is meer nodig. Pas als de meeste panden zijn gerenoveerd en er nieuwe 
functies in gehuisvest zijn en daarnaast ook de openbare ruimte op een aantal plaatsen is verbeterd, mag 
worden aangenomen dat de overlast aanzienlijk zal gaan verminderen. De verbouwing van de panden tot 
woningen en/of woon/werkpanden kan in het gunstigste geval begin 2016 starten. Maar voor diverse 
panden zal dat ook later kunnen zijn. 

Het voorgaande betekent een risico dat de overlast na 1 januari 2016 weer zal toenemen. Er zal sprake zijn 
van (tijdelijke) leegstand en maandenlange bouwactiviteiten die gepaard zullen gaan met de aanwezigheid 
van steigers, containers, schuttingen, dode hoeken, enz. Ook kan niet worden uitgesloten dat in sommige 
panden (eerst) laagwaardige functies zoals opslag ondergebracht zullen worden. Dit alles kan criminele 
activiteiten aantrekken in de omgeving en daarmee overlast kunnen veroorzaken. 

Terwijl de eigenaren verantwoordelijk zijn voor een nieuwe invulling van de panden, neemt de gemeente 
haar verantwoordelijkheid voor het publieke domein: inrichting en beheer openbare ruimte en handhaving 
van de openbare orde. Voor het vertrouwen van de eigenaren, ondernemers en bewoners die worden 
uitgedaagd in hun panden en omgeving te investeren is het van essentieel belang dat de overheid - na het 
vertrek van de prostitutie uit de straten - een duurzaam aantrekkelijk woon- en leefklimaat in de straten 
waarborgt. 

In de Lokale Driehoek is besproken en besloten is tot een voorzetting van het pakket aan maatregelen voor 
de duur van 3 maanden, tot 1 april 2016, waarbij de ontwikkeling van het gebied nauwlettend wordt 
gemonitord. 

Met name het cameratoezicht heeft er, in samenhang met de andere maatregelen, toe bij kunnen dragen 
dat de overlast in het A-Kwartier is afgenomen omdat de aanwezigheid van (structurele) 
overlastveroorzakers afnam. 
Cameratoezicht is voor de politie een zeer nuttig hulpmiddel om gericht op te kunnen treden. U heeft de 
burgemeester de bevoegdheid om cameratoezicht toe te passen verleend tot 1 januari 2016. 



Voortzetting van het cameratoezicht na 1 januari 2016 is van groot belang. De burgemeester is daarbij van 
plan om cameratoezicht toe te passen in de periode tot 1 april 2016 (3 maanden) en in het voorjaar van 2016 
afhankelijk van de ontwikkelingen te beoordelen of cameratoezicht voor de daaropvolgende 3 maanden nog 
noodzakelijk is. Aan u wordt dan ook voorgesteld voor de duur van 6 maanden de bevoegdheid tot 
toepassen cameratoezicht te verlengen. 
Mocht gedurende de verlenging van het cameratoezicht voor 6 maanden blijken dat langduriger 
cameratoezicht noodzakelijk wordt geacht, dan zal met de raad een bredere discussie worden gevoerd over 
de burgemeestersbevoegdheid. 

Maatschappelijk draagvlak en participatie 

De optie om cameratoezicht te verlengen is aan de orde geweest in gesprekken met bewoners in het kader 
van de ontwikkeling van de gebiedsvisie. Bewoners gaven tijdens deze gesprekken op eigen initiatief aan 
dat zii blii ziin met het cameratoezicht. 
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dat zij blij zijn met het cameratoezicht. 

Financiële consequenties 
Er zijn kosten verbonden aan de personele inzet met betrekking tot het uitkijken van de camerabeelden en 
met betrekking tot de huur van de camera's. Voor deze kosten is dekking binnen het veiligheidsbudget. 

Overige consequenties 

Niet van toepassing. 

Vervolg 

Mocht gedurende de verienging van het cameratoezicht voor 6 maanden blijken dat langduriger 
cameratoezicht noodzakelijk wordt geacht, dan zal met de raad een bredere discussie worden gevoerd over 
de burgemeestersbevoegdheid. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester. 
Peter den Oudsten 

de secretaris. 
Peter Teesink 



-ontwerp-

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN; 

gelezen het voorstel van de burgemeester en wethouders van Groningen d.d. 27 oktober 2015 

gelet op artikel 151c van de Gemeentewet; 

BESLUIT: 

vast te stellen de Verordening tot wijziging van de Verordening Cameratoezicht gemeente Groningen. 

Artikel I Wijziging verordening 

A. Aan artikel 3 van de Verordening cameratoezicht gemeente Groningen een derde lid toe te voegen: " 
Tijdelijk, voor de periode tot l jul i 2016, kan gelet op de ernst van de overiastsituatie in het A-kwartier door de 
burgemeester aangewezen worden als gebied waar cameratoezicht wordt toegepast in verband met 
(drugs)overlast. De in lid 2 genoemde criteria zijn niet van toepassing." 
B. 
Artikel II Inwerkingtreding 

Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking en vervalt op 1 juli 2016. 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van .... 

De griff ier. De voorzitter. 

Toon Dashorst Peter den Oudsten 


