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Voorgesteld raadsbesluit 

De raad besluit 
I. de verordening tot wijziging van de verordening cameratoezicht vast te stellen; 
II. het besluit bekend te maken middels overheid.nl en een dag na bekendmaking in werking te laten 
treden. 

Samenvatting 

Sinds enige tijd is sprake van toenemende (drugs)overlast in het gebied tussen de Werkmanbrug en 
de Vismarkt (m.n. de Folkingestraat en zijstraten). Deze toename laat zich met name verklaren door 
de aanpak van de overlast en de beeindiging van de prostitutie in het A-kwartier. Het overlastbeeld 
dat in het A-kwartier zichtbaar was verplaatst zich meer en meer naar de Folkingestraat en 
omiiggende straten. De overlast concentreert zich vooral bij de bankjes op de Ubbo Emmiussingel 
(nabij het Groninger Museum), de kruising Folkingestraat-Nieuwstad en de Vismarkt (nabij de 
Folkingestraat). 

Het voorgaande blijkt uit informatie van de politie en het Meldpunt Overlast en Zorg en wordt 
nadrukkelijk bevestigd door ondernemers en bewoners van de Folkingestraat en omiiggende straten. 
Er is een duidelijke toename zichtbaar van: 

drugsoverlast, in de vorm van drugshandel op straat 
het aantal meldingen van ruzies en geschreeuw 
geluidsoverlast 
intimidatie van voorbijgangers, ondernemers en/of bewoners 
mishandelingen 
handel in gestolen goederen, waaronder fietsen. 

Om een indruk te geven: uit een analyse van de politie blijkt dat het aantal meldingen en 
constateringen van de genoemde overlastfeiten in de periode van mei tot en met September 2016 
744 bedroeg. In 2015 lag het aantal meldingen en constateringen in dezelfde periode op 546. 
(Vervolg samenvatting op p.2) 

B&W-besluit d.d.: 15 november 2016 



Vervolg samenvatting 

De verplaatsing van de overlast betekent overigens niet dat het A-kwartier helemaal gevrijwaard is 
van drugsoverlast. Met name op de kruising van de Hoekstraat en de Oude Kijk in t Jatstraat en op de 
Oude Kijk in t Jatbrug is nog steeds sprake van drugsoverlast. 
Het gehele gebied tussen de Oude Kijk in't Jatbrug en het Hoofdstation wordt aangeduid als de 'Gele 
Loper'. 

Op advies van de politie is de inzet van (politie)camera's, op basis van de Politiewet, in het actieplan 
opgenomen. Andere maatregelen uit het actieplan om in een vroeg stadium te kunnen optreden zijn 
een samenscholingsverbod en de uitbreiding van de bevoegdheid om een gebiedsontzegging op te 
leggen. In het A-kwartier is gebleken dat de inzet van camera's, in samenhang met andere 
maatregelen, een aanzienlijke afname van de overlast tot gevolg had. Omdat de oveHast in de 
Folkingestraat en omiiggende straten te vergelijken is met de overlast in het A-kwartier acht de politie 
het nodig ook in dit gebied gebruik te maken van camera's. De politiecamera's kunnen slechts tijdelijk 
worden ingezet. 

Op 1 november 2016 zijn de politiecamera's operationeel geworden. Uit het beeld en de cijfers van de 
politie blijkt dat de overlast vanaf dat moment sterk is verminderd. Uit informatie van de politie blijkt 
dat de drugsscene zich nog niet ergens anders heeft gesetteld. Op dit moment blijft de drugsscene 
daarom vluchtig aanwezig over de gehele lengte van de "Gele Loper". Hierdoor blijft de situatie in de 
"Gele Loper" kwetsbaar. Gelet hierop en gelet op de aard en hardnekkigheid van de problematiek is 
de inzet van camera's voor langere ti jd wenselijk. Hiervoor is een wijziging van de Verordening 
Cameratoezicht nodig. 

Aanleiding en doel 

Sinds enige ti jd is sprake van toenemende (drugs)oveMast in het gebied tussen de Werkmanbrug en 
de Vismarkt (m.n. de Folkingestraat en zijstraten). Het gaat om ovedast zoals drugshandel op straat, 
ruzie en geschreeuw op straat, intimidatie van voorbijgangers en ondernemers en of bewoners. De 
toename laat zich met name verklaren door de aanpak van de ovedast en de beeindiging van de 
prostitutie in het A-kwartier. Het ovedastbeeld dat in het A-kwartier zichtbaar was verplaatst zich meer 
en meer naar de Folkingestraat en omiiggende straten. De oveHast concentreert zich vooral bij de 
bankjes op de Ubbo Emmiussingel (nabij het Groninger Museum), de kruising Folkingestraat-
Nieuwstad en de Vismarkt (nabij de Folkingestraat). 

Kader 

Gemeentewet, artikel 151 b en c 
Verordening Cameratoezicht Gemeente Groningen 

Argumenten en afwegingen 

Gelet op de ervaringen met de hardnekkigheid van de overlast in het A-kwartier dient de toenemende 
overiast in de Folkingestraat en omiiggende straten pro-actief en gedegen te worden aangepakt. We 
moeten in een zo vroeg mogelijk stadium zien te voorkomen dat in de Folkingestraat en omiiggende 
straten eenzelfde ernstige overiastsituatie ontstaat als in het A-kwartier heeft bestaan. Daarbij is het 
van belang ook oog te blijven houden voor het A-kwartier omdat, zoals gezegd, de overiast daar nog 
niet geheel verdwenen is en de politie vreest dat de aanpak van de overiast in de Folkingestraat en 
omiiggende straten tot een terugkeer van de overiast in het A-kwartier kan leiden. 

De aard van de problematiek vereist een breed pakket aan maatregelen. In het A-kwartier is gebleken 
dat een brede, integrale aanpak uiteindelijk tot aanzienlijke afname van de overlast heeft geleid. In het 
driehoeksoverleg van 26 September 2016 is de aanpak besproken met politie en Openbaar Ministerie. 
Daarbij is een pakket aan maatregelen vastgesteld dat is vastgelegd in bijgevoegd actieplan. 



Hierbij is gebruik gemaakt van eerdere plannen van aanpak die zijn gehanteerd bij de overiast in het 
A-kwartier, omdat de problematiek vergelijkbaar is en gebleken is dat de maatregelen effect hadden. 
gebruik gemaakt van eerdere plannen van aanpak die zijn gehanteerd bij de overiast in het A-kwartier, 
omdat de problematiek vergelijkbaar is en gebleken is dat de maatregelen effect hadden. 

Op advies van de politie is de inzet van (politie)camera's, op basis van de Politiewet, in het actieplan 
opgenomen. In het A-kwartier is gebleken dat de inzet van camera's, in samenhang met andere 
maatregelen, een aanzienlijke afname van de overlast tot gevolg had. Omdat de overiast in de 
Folkingestraat en omiiggende straten te vergelijken is met de overiast in het A-kwartier acht de politie 
het nodig ook in dit gebied gebruik te maken van camera's. De politiecamera's kunnen slechts tijdelijk 
worden ingezet. 
Op 1 november 2016 zijn de politiecamera's operationeel geworden. Uit het beeld en de cijfers van de 
politie blijkt dat de overiast vanaf dat moment sterk is verminderd. Voor overlast in verband met 
alcohol en drugs in het gebied Ubbo Emmiussingel- Vismarkt is een daling te zien van 28 incidenten 
(oktober 2016) naar 3 incidenten (1 tot 19 november 2016). Ook is een sterke daling te zien van het 
aantal incidenten met betrekking tot diefstal van fietsen, namelijk van 26 incidenten (in oktober 2016) 
naar 10 incidenten ( 1-19 november 2016). 
Het beeld van politie is dat door de verschillende maatregelen, waaronder cameratoezicht, het 
straatbeeld qua overlast rustiger en beter beheersbaar is geworden. 
Uit informatie van de politie blijkt ook dat de drugsscene zich nog niet ergens anders heeft gesetteld. 
Op dit moment blijft de drugsscene vluchtig aanwezig over de gehele lengte van de "Gele Loper". 
Hierdoor blijft de situatie in dit hele gebied kwetsbaar. Gelet hierop en gelet op de aard en 
hardnekkigheid van de problematiek is de inzet van camera's voor langere t i jd wenselijk. Hiervoor is 
een wijziging van de Verordening Cameratoezicht nodig 
Op basis van de ervaringen in het A kwartier is een periode van een jaar in ieder geval nodig. Daarom 
het voorstel om tot 31 december 2017 de bevoegdheid om cameratoezicht toe te passen in het gebied 
tussen het Hoofdstation en de Oude Kijk in t Jat brug op te nemen in de Verordening Cameratoezicht. 
Als het cameratoezicht voor deze datum kan verminderen of stoppen dan zal de burgemeester daar 
toe besluiten. 
Voor de langere termijn speelt op het gebied van cameratoezicht de wijziging van de artikel 151c 
Gemeentewet. Door deze wijziging bestaat de bevoegdheid om in de verordening de mogelijkheid om 
flexibel cameratoezicht toe te staan. Volgend jaar komen wi j daarom bij u terug met dit onderwerp om 
te bespreken hoe in de toekomst cameratoezicht georganiseerd moet worden 

IVIaatschappelijk draagvlak en participatie 

Vanuit de omgeving is men zeer positief over de genomen maatregelen waaronder het cameratoezicht. 
Vanaf het moment dat de overlast begon heeft men vanuit de omgeving ook gevraagd om cameratoezicht. 
Er bestaat dus een groot draagvlak voor het mogelijk maken van cameratoezicht 

Financiele consequenties 

De aanschaf van camera's kan worden opgevangen in het exploitatiebudget. 
De personele kosten van het uitkijken van de camera's kunnen beperkt in het huidige budget worden 
opgevangen. De hoogte van de personele kosten wordt bepaald door de mate waarin live wordt 
uitgekeken 

Overige consequenties 

Geen 



Vervolg 

Na wijziging van de verordening kan de burgemeester het besluit nemen tot aanwijzing van het 
gebied waar cameratoezicht toegepast kan worden. 
Voor de langere termijn speelt op het gebied van cameratoezicht de wijziging van de artikel 151c 
Gemeentewet. Door deze wijziging bestaat de bevoegdheid om in de verordening de mogelijkheid om 
flexibel cameratoezicht toe te staan. Begin volgend jaar komen wij daarom bij u terug met dit 
onderwerp om te bespreken hoe in de toekomst cameratoezicht georganiseerd moet worden. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester, 
Peter den Oudsten 

de secretaris, 
Peter Teesink 



pi ! H Ap.r-

-ontwerp-

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN; 

gelezen het voorstel van de burgemeester en wethouders van Groningen d.d. 15 november 
2016 

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 

Oud Nieuw 
Artikel 3 Openbare plaats 
cameratoezicht toegepast mag worden 

1 
2 
3. 

waar 

Tijdelijk, voor de periode tot 1 juli 
2016, kan gelet op de ernst van de 
overiastsituatie 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. 

Artikel 3 Openbare plaats waar 
cameratoezicht toegepast mag worden 

1 
2 
3. Tijdelijk, voor de periode tot 31 

december 2017, kan gelet op de ernst 
van de overiastsituatie het gebied 
tussen het Hoofdstation en de Oude 
Kijk in "t Jat brug door de 
burgemeester aangewezen worden 
als gebied waar cameratoezicht wordt 
toegepast in verband met 
(drugs)overiast. De in lid 2 genoemde 
criteria zijn niet van toepassing. 

Artikel 11 Inwerkingtreding 
Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 

De voorzitter. de griffier. 


