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Geachte heer, mevrouw, 

In de raadsvergadering van 28 juni 2017 heb ik met u gesproken over het 
cameratoezicht in het gebied Werkmanbrug-Vismarkt. U heeft mij toen de 
bevoegdheid gegeven om tot en met 1 januari 2018 cameratoezicht toe te 
passen in dit gebied. In het gebied zijn vijf camera's geplaatst. Het 
cameratoezicht in het A kwartier is al eerder gestopt omdat in vergelijking 
met andere wijken het A kwartier geen bijzonder beeld meer gaf. 
Ik heb u toegezegd u te informeren over het vervolg. In deze brief zal ik u 
informeren over de stand van zaken over de overlast op de Gele Loper en de 
aanpak daarop. Ik zal daarbij voor 1 januari 2018 niet opnieuw vragen om de 
bevoegdheid cameratoezicht toe te passen in het gebied tussen de 
Werkmanbrug en de Vismarkt. 

Overlastheeld 
Uit de cijfers van politie volgt dat er weinig verandering is in het aantal 
incidenten. Het beeld blijft dat de drugsscene in het gebied tussen de 
Werkmanbrug en de Vismarkt aanwezig blijft en het aantal overlastmeldingen 
in de afgelopen periode blijft op hetzelfde niveau. 
Om u een beeld te geven de overlastmeldingen van afgelopen maanden: 48 in 
juni, 41 in juli, 39 in augustus en 36 in september. Het gaat vooral om 
meldingen van schreeuwen, ruzie op straat, dealen en bedelen. 
Voor het A kwartier is het beeld van de politie dat het nog steeds rustig is ten 
aanzien van overlast. Ook in het aantal meldingen is weinig verandering. 

Ketenaanpak overlastgevende personen Gele Loper 
De overlastgevende personen die aanwezig zijn in het gebied zijn veelal 
langdurig verslaafde personen met psychiatrische en/of 
persoonlijkheidsproblemen, soms gecombineerd met een verstandelijke 
beperking. Daarnaast is een groep dealers actief. We zien een in 
samenstelling sterk wisselende groep met voortdurend nieuwe aanwas. De 
nieuwe aanwas komt vooral van buiten Groningen. Het is een ingewikkelde 
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doelgroep die niet snel in de reguliere zorg terecht kan. De aanpak blijft 
(mede) gericht op het geleiden van deze doelgroep naar de zorg, maar dit is 
een kwestie van lange adem. Het streven is de overlast zoveel mogelijk terug 
te dringen en de situatie in het gebied zo veel mogelijk te normaliseren. 
Strafrechtelijk zijn er over het algemeen te weinig feiten voor detentie langer 
dan een aantal weken. De meeste betrokkenen maken zich schuldig aan zgn. 
kleine criminaliteit (winkeldiefstal, APV-overtredingen, dealen van kleine 
hoeveelheden verdovende middelen, prostitutie). Er wordt met de dienst 
justitiële inrichtingen samengewerkt als er sprake is van detentie. 

Sinds een aantal jaren is een aanpak actief, die is ingesteld, eerst om de 
overlast in het A-kwartier tegen te gaan, later voor de overlast op de Gele 
Loper. Daarbij is een aantal overlastgevende personen naar voren gekomen, 
waarbij per overlastgever de problematiek inzichtelijk is gemaakt. In de 
aanpak komen alle betrokken organisaties tot een persoonsgericht plan van 
aanpak en voeren dit gezamenlijk uit. Ondanks dat binnen deze aanpak veel 
interventies plaatsvinden en er quick wins worden behaald, constateren we 
dat de overlast niet merkbaar vermindert en de aanpak niet zorgt voor een 
substantiële vermindering van de problematiek. Enerzijds wordt gekeken hoe 
de aanpak effectiever kan zijn, anderzijds hebben we te maken met een 
hardnekkige problematiek. In januari 2018 zal een lokale driehoek 
plaatsvinden, waarbij bestuurders van de betrokken ketenpartners worden 
uitgenodigd om te bekijken op welke wijze de problematiek effectiever kan 
worden aangepakt. 

Daarnaast is er sprake van een aantal overlastgevende personen, die 
verblijven in psychiatrische instellingen in Drenthe en tijdens verlof naar 
Groningen gaan. De stad heeft een aanzuigende werking voor het verkrijgen 
van bijvoorbeeld drugs. Bij deze personen is er nauwelijks doorstroom 
mogelijk naar lichtere vormen van zorg. Om meer grip te krijgen op deze 
problematiek zijn in overleg met de politie en GGZ Drenthe afspraken 
gemaakt die worden geconcretiseerd. Doel is om snel te kunnen optreden 
tegen deze overlastplegers en te zorgen dat men snel terug gaat en het 
voorkómen van terugkeer van deze personen in de Gele Loper. Gezamenlijk 
wordt gekeken welke maatregelen mogelijk zijn. 

Vervolg 
De ketenaanpak van veelplegers is een belangrijk onderdeel van het 
maatregelenpakket in de Gele Loper Op dit moment zijn op dit gebied te 
weinig resultaten zichtbaar geworden. De komende tijd zal daarom meer 
ingezet worden op een effectief ketenbeleid. 
Het beeld van de overlast en het aantal incidenten is ondanks het 
cameratoezicht niet verminderd. Daarom zal het cameratoezicht op dit 
moment niet voortgezet worden na 1 januari 2018. Het gaat om vijf camera's 
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in het gebied tussen de Werkmanbrug en de Vismarkt. De verhoogde inzet 
van de toezichthouders van stadstoezicht zal eerst nog voortgezet worden. 

Ik zal ook na 1 januari 2018 de situatie wel goed blijven monitoren. Mocht de 
situatie wijzigen houd ik uw raad hiervan op de hoogte. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester van Groningen, 


