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Voorgesteld raadsbesluit 

De raad besluit: 
I. de burgemeester de bevoegdheid te geven om cameratoezicht toe te passen in het gebied 

Werkmanbrug en de Vismarkt tot 1 januari 2018 en hiertoe de verordening tot wijziging van de 
verordening cameratoezicht vast te stellen en in werking te laten treden op de dag na 
bekendmaking; 

II. het besluit bekend te maken via de gemeenschappelijke voorziening overheidspublicaties. 

Samenvatting 
De afgelopen maanden heeft cameratoezicht plaatsgevonden in het het gebied tussen de Werkmanbrug 
en de Oude Kijk in "t Jat brug (de 'Gele Loper'). Aanleiding was een stijging van overlastmeldingen in het 
gebied tussen de Werkmanbrug en de Vismarkt. Om te voorkomen dat in het A kwartier de overlast zou 
terugkeren is gekozen om ook in het A kwartier camera's op te hangen. 
Het beeld van de politie is dat, sinds de inzet van cameratoezicht de overlast is afgenomen. Dit wordt 
bevestigd door bewoners en ondernemers. Het beeld is dat de overlastplegers nog wel in het gebied 
aanwezig zijn, maar dat ze vluchtiger opereren (m.n. tussen het Gedempte Zuiderdiep en de Vismarkt) 
waardoor minder overlast wordt veroorzaakt. Sinds begin april signaleert de politie echter een lichte 
toename van het aantal overlastplegers, wat mogelijk te verklaren is door de zachtere 
weersomstandigheden. Naast het maatregelenpakket wat in de Gele Loper wordt ingezet ervaren de 
bewoners, ondernemers en de politie het cameratoezicht als meerwaarde. 
In het A kwartier is de overlast ook gemonitord. Hieruit blijkt dat het verwachte waterbedeffect richting het 
A-kwartier is uitgebleven. 
Het cameratoezicht is daarom inmiddels afgebouwd. In het A kwartier (gebied tussen Vismarkt en Oude 
Kijk in 't Jatbrug) zijn de camera's verwijderd. Van de acht camera's zijn drie camera's verwijderd. In het 
gebied tussen de Vismarkt en de Werkmanbrug blijven nog vijf camera's hangen. 
Het voorstel is om in dit gebied (Werkmanbrug - Vismarkt) nog maximaal vijf camera's te laten hangen tot 
en met 1 januari 2018, omdat hier nog wel sprake is van overlast en het cameratoezicht in dit gebied als 
meerwaarde wordt ervaren door de omgeving en de politie. 
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Vervolg voorgesteld raadsbesluit 

Aanleiding en doel 

Er is sinds 2016 sprake van (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 beëindiging van de prostitutie in het A-kwartier. Het overlastbeeld dat in het A-kwartier zichtbaar was 
heeft zich meer en meer verplaatst naar de Folkingestraat en omliggende straten. Er is daarom een 
maatregelenpakket vastgesteld. Een van de maatregelen is cameratoezicht in het gebied tussen de 
Werkmanbrug en de Oude Kijk in 't Jatbrug. Tot 1 juli 2017 heeft de burgemeester de bevoegdheid om 
cameratoezicht toe te passen in het gebied tussen de Werkmanbrug en de Oude Kijk in 't Jatbrug. Op basis 
van deze bevoegdheid heeft de burgemeester acht camera's geplaatst in het gebied. Tegen het einde van 
de periode van cameratoezicht zou gekeken worden of voortzetting van het cameratoezicht nodig is. 

Kader 

Gemeentewet, artikel 151 b en c 
Verordening Cameratoezicht Gemeente Groningen 

Argumenten en afwegingen 

Met het inzetten van cameratoezicht was het doel om in een zo vroeg mogelijk stadium te voorkomen dat in 
de Folkingestraat en omliggende straten een zelfde ernstige overlastsituatie ontstaat als in het A kwartier 
heeft bestaan. 

Uit het beeld van de politie blijkt dat de maatregelen hebben gezorgd voor een rustiger straatbeeld. De 
politie ziet het cameratoezicht als een meerwaarde bij de aanpak van de overlast. Overlastplegers blijven 
minder op straat hangen en opereren vluchtiger omdat er camera's hangen. Hierdoor wordt minder 
overlast ervaren. 
Om een indruk te geven van de overlast in het gebied Ubbo Emmiussingel- Vismarkt: uit een analyse van 
de politie blijkt dat het aantal meldingen en constateringen van de overlastfeiten in de periode van 1 
februari tot 1 maart 149 incidenten is geweest waarvan in 32 gevallen daadwerkelijk aangifte is gedaan. In 
deze periode zijn 2 gebiedsontzeggingen uitgereikt. In de periode 1 maart tot 1 april zijn 156 incidenten 
geweest waarvan in 36 gevallen daadwerkelijk aangifte is gedaan. Ook in deze periode zijn 2 
gebiedsontzeggingen uitgereikt. 
Vanaf april dit jaar signaleert de politie wel een toename van de overlast. Dit is mogelijk te verklaren door 
het zachtere weer. De verwachting is dat de toename van overlast de naderende zomerperiode zal 
aanhouden. 
In het A kwartier is de overlast ook gemonitord. Uit eigen waarnemingen van politie en uit camerabeelden 
blijkt dat de overlast in het A kwartier niet is teruggekeerd. Gelet hierop is daarom besloten om het 
cameratoezicht in het A kwartier te stoppen. 

Politie en Stadstoezicht hebben gedurende de afgelopen maanden extra toezicht gehouden in het Gele 
Lopergebied. Daarbij hebben politie en Stadstoezicht controles uitgevoerd naar aanleiding van 
signaleringen op de camera's. In eerste instantie werden de camerabeelden alleen tijdens uitgaansavonden 
live uitgekeken. Sinds half april worden de camerabeelden ook op twee dagen in de week overdag live 
uitgekeken en worden gedurende die tijdstippen extra controles uitgevoerd door politie en Stadstoezicht. 

In de raad is bij de eerdere behandeling van het cameratoezicht in de Gele Loper gesproken over de 
ketenaanpak. Het Veiligheidshuis heeft in dit kader een specifieke aanpak voor de groep die overlast 
veroorzaakt in dit gebied. Mensen worden in een zorg- en veiligheidsoverleg besproken en afhankelijk van 
de problematiek en overlast gevend gedrag zijn verschillende scenario's mogelijk. Soms ligt de nadruk 
meer op hulpverlening, soms op repressieve benadering of een combinatie van beiden. Het betreft echter 
een groep van zeer hardnekkige zorgmijders die sterk wisselt in omvang. Door de specifieke aanpak zijn de 
overlastplegers wel beter in beeld. Een deel van de groep krijgt dagbesteding (bv Riepe verkoop. Twaalfde 
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huis Eemskanaal). Dit heeft als gevolg dat deze groep minder overlast geeft. Omdat er steeds nieuwe 
aanwas is blijft de groep die overlast veroorzaakt in omvang vergelijkbaar. 

De conclusie is dat nog steeds overlast in het gebied tussen de Werkmanbrug en de Vismarkt aanwezig is 
en de drugsscene ook nog steeds aanwezig is. De genomen maatregelen dragen bij aan het beperkt houden 
van de overlast. Maar omdat het gaat om een maatschappelijk probleem wat lastig structureel is op te 
lossen en omdat sprake is van een wisselende groep is het beeld dat zonder cameratoezicht de overlast 
(weer) ernstige vormen zal gaan aannemen. Het voorstel is daarom de bevoegdheid om cameratoezicht toe 
te passen voor het gebied tussen de Werkmanbrug en de Vismarkt voort te zetten met een periode van een 
half jaar tot en met 1 januari 2018. Omdat uit het beeld blijkt dat de overlast niet is teruggekeerd in het A 
kwartier is het voorstel om voor dat gebied de bevoegdheid voor het toepassen van cameratoezicht niet te 
verlengen. Het cameratoezicht is in het gebied tussen de Vismarkt en de Oude Kijk in 't Jatbrug ook feitelijk 
gestopt. 

Maatschappelijk draagvlak en participatie 

Vanuit de omgeving bestaat draagvlak voor de maatregelen waaronder cameratoezicht. 

Financiële consequenties 

Bij gebruik making van de bevoegdheid door de burgemeester zullen mogelijke meerkosten binnen de 
begroting worden gedekt. 

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. 

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 

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 waar Artikel 3 Openbare plaats waar 
cameratoezicht toegepast mag worden 

1 
2 
3. Tijdelijk, voor de periode tot 1 juli 

2017, kan gelet op de ernst van de 
overlastsituatie 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)overlast. De in lid 
2 genoemde criteria zijn niet van 
toepassing. 

cameratoezicht toegepast mag worden 
4 
5 
6. Tijdelijk, voor de periode tot en met 1 

januari 2018 , kan gelet op de ernst 
van de overlastsituatie het gebied 
tussen de Werkmanbrug en de 
Vismarkt 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 II Inwerkingtreding 
Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 

De voorzitter, de griffier. 


