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POLITIEKE WOENSDAG VAN WOENSDAG 8 SEPTEMBER 2021 09.30 UUR 
 

Voorzitter: A. Sijbolts (Stadspartij) 
Namens de raad: M. Wijnja (GroenLinks), M. van der Laan (PvdA), I. Venhuizen (D66), J. 
Huisman (SP), I. Jacobs (VVD), G.B.H. Brandsema (ChristenUnie), T. van Zoelen (PvdD), M. 
Bolle (CDA), Y.P. Menger (100%Groningen), L.E.J. van der Laan (Stadspartij), S.R. Bosch 
(Student&Stad), K.A. Blauw (PVV) 
Namens het college: K.F. Schuiling (burgemeester) 
Namens de griffie: W.H. Bierman 

Cameratoezicht Folkingestraat 
00:17:46 

Voorzitter: Goedemorgen allemaal bij deze meningsvormende sessie van acht september. 

Sessie over het raadsvoorstel wijziging verordening cameratoezicht en verlenging. We 

hebben vandaag een meningsvormende sessie. Deze sessie is bedoeld voor het stellen van 

politieke vragen en het uitwisselen van meningen en het voeren van debat. Dus geen 

technische en feitelijke vragen, die heeft u vooraf kunnen stellen. Ik ga ervan uit dat u dat 

ook gedaan heeft. De onderliggende stukken bevatten onder andere een onderzoek van B&I 

en een brief van een bewoner, die u kunt betrekken bij deze beraadslaging. We hebben nu 

ongeveer een uur de tijd. We beginnen iets later, maar dat betekent nog steeds dat u 

maximaal drie minuten per fractie heeft. Het college heeft iets minder dan twaalf minuten. 

Wie mag ik als eerste het woord geven? De heer Brandsema van de ChristenUnie. 

00:18:44 

de heer Brandsema: Dank u wel, Voorzitter. Als eerste het cameratoezicht op de Gele Loper. 

We snappen dat de huidige periode kort is geweest en dat de burgemeester de periode met 

een jaar wil verlengen, om een beter beeld te krijgen van het effect ervan. Door de wisseling 

van coronamaatregelen heeft het aantal overlastmeldingen nogal geschommeld, hebben we 

ook kunnen lezen. Mijn fractie kan zich vinden in de lijn van het college om enerzijds 

repressief te handelen op de korte termijn en anderzijds op de langere termijn in te zetten 

op een meer zorg- en persoonsgerichte aanpak. Maar tegelijkertijd roept dit bij mijn fractie 

ook vragen op. Het college stelt dat de preventieve aanpak op de lange termijn zijn vruchten 

moet gaan afwerpen. Maar mijn fractie heeft ook begrepen, dat na het beëindigen van het 

cameratoezicht op de Gele Loper begin 2018, de persoonsgerichte aanpak is doorgegaan. 

Het totaalpakket aan maatregelen minus cameratoezicht is gehandhaafd, maar het heeft er 

de afgelopen jaren nog niet toe geleid, dat opnieuw cameratoezicht niet meer nodig is. Wat 

maakt dat de lange termijn component van het brede pakket aan maatregelen er de 

komende jaren wel voor gaat zorgen, dat het probleem duidelijk verminderd en op een 

acceptabel niveau blijft? Het lijkt er bijvoorbeeld op dat gebiedsverboden alleen opgelegd 

kunnen worden in combinatie met cameratoezicht. Wat gaat er op preventief gebied de 

komende jaren anders gedaan worden dan wat er nu gebeurt? Graag reactie van de 

burgemeester. Voorzitter, dat leidt mij ook tot het onderzoek dat uitgevoerd is. In het 

onderzoek wordt een aantal interessante constateringen gedaan. Zo wordt de aanwezigheid 

van raamprostitutie en coffeeshops genoemd als duidelijk elementen die maken dat het 

gebied een complex karakter heeft. Net zoals we in het A-kwartier hebben gezien, kan 

verdwijnen van raamprostitutie ervoor zorgen dat overlast vermindert. In het raadsvoorstel 
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zegt het college niks over raamprostitutie en coffeeshops, behalve dat het onderdeel 

uitmaakt van het gebied. Ambtelijk heb ik begrepen dat eind oktober de brede discussie 

rondom cameratoezicht gepland staat. Is het college van plan om deze thema's daarbij te 

betrekken? Misschien nog wel logischer, om deze thema's te betrekken bij de evaluatie van 

het cameratoezicht op de Gele Loper behorende bij deze verlenging? Graag een reactie van 

het college. Tot slot op dit onderwerp het onderzoek van Breuer & Intraval. Zij noemen de 

mogelijkheid om de Nieuwstad autovrij te maken. Dat vindt de ChristenUnie een interessant 

idee. Wat mijn fractie betreft, hoeven we voor die optie niet te wachten tot de evaluatie van 

de voorgestelde verlenging, maar zouden we hier eerder over in gesprek kunnen. Is dit een 

onderwerp dat past binnen de bredere discussie rondom cameratoezicht eind oktober, of 

kan het college hier separaat op kortere termijn met een voorstel richting de raad komen? 

00:21:12 
Voorzitter: Dan heeft u een aantal vragen, meneer Brandsema. De eerste is van mevrouw 

Wijnja van GroenLinks. 

00:21:21 
mevrouw Wijnja: Dank u wel Voorzitter. Ik vroeg me af, terug naar het stukje van net over 

raamprostitutie, want ik heb dat onderzoek ook gelezen. Daar stond onder andere heel 

nadrukkelijk in dat er wel sprake is van een correlatie tussen aanwezigheid van 

raamprostitutie en coffeeshops, maar geen causaal verband tussen dat en overlast. Dus dat 

je wel hoe een gebied is ingericht kunt betrekken bij hoe je het gaat oplossen, maar dat het 

een niet in verband staat tot het ander. Dus is het dan niet heel begrijpelijk, dat het college 

alleen maar constateert dat dat daar is en dat er in die zin bij betrekt, maar niet zegt: daar 

moeten we dan iets mee? 

00:21:54 
de heer Brandsema: Dat ben ik niet met GroenLinks eens, Voorzitter. Het klopt inderdaad 

wat in het onderzoek staat. In het onderzoek staat ook dat het wel met elkaar te maken 

heeft, in de zin dat er gedeald wordt. Dat daar ook soms raamprostitutie bij betrokken is. 

Dus volgens mij is het heel goed om in ieder geval in brede blik ernaar te kijken wat er wel of 

niet mogelijk is. En als je wat zou willen, wat betekent dat dan? Ook gezien de motie van 

GroenLinks, die ook stelt dat het opgelost moet worden. Mijn fractie vraagt zich af of je het 

helemaal op kunt lossen. Maar goed, als je dat wilt en je zet het in de motie, dan lijkt het mij 

logisch dat dat soort onderwerpen daar ook bij betrokken worden, als je echt wilt dat daar 

de problemen opgelost gaan worden. Nog een zin over het tweede voorstel, over het 

verlengen van twee jaar bij het uitgaansgebied. Gezien de redenatie van het college, want 

die stelt dat het in verband met de bredere discussie rondom cameratoezicht niet met vijf 

jaar maar met twee jaar verlengd moet worden. Maar aangezien de discussie komende 

oktober al plaatsvindt vroeg mijn fractie zich af waarom het niet gewoon met een jaar 

verlengd kan worden. Dan middels de discussie weer keuzes gemaakt kunnen worden. Ook 

daar graag een reactie op. Dank u wel. 

00:23:09 
Voorzitter: De heer Bolle heeft nog een korte vraag aan u. 

00:23:11 
de heer Bolle: Waarom zou je dat willen verkorten naar een jaar, in het uitgaansgebied? 
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00:23:17 
de heer Brandsema: Wat ik begreep in de collegebrief, is dat het college stelt dat, omdat er 

een bredere discussie gaat plaatsvinden over cameratoezicht vijf jaar, niet opportuun is, 

maar twee jaar wordt voorgesteld. Aangezien die discussie zo snel plaatsvindt, zou je het 

toch ook met een jaar kunnen verlengen en dan middels die brede discussie weer nieuwe 

punten kunnen maken. 

00:23:38 

de heer Bolle: Dat zei de heer Brandsema net ook al, maar waarom zou je het dan na een 

jaar willen doen? Want dat impliceert dat je daar van het cameratoezicht in het 

uitgaansgebied af wilt en dat je zo snel mogelijk die discussie wilt voeren, zodat je niet twee 

jaar hoeft te wachten, maar ook na een jaar zou kunnen zeggen: we stoppen ermee. 

00:23:57 
Voorzitter: Nog een hele korte reactie van de heer Brandsema. Dan bent u echt door uw tijd 

heen. 

00:24:01 
de heer Brandsema: Ja, Voorzitter, ik heb het niet zelf geïnterpreteerd als dat je voor korter 

bent, per definitie ook tegen cameratoezicht in het uitgaansgebied bent. 

00:24:09 
Voorzitter: Wie mag ik dan het woord geven? Mevrouw Wijnja van GroenLinks. 

00:24:13 
mevrouw Wijnja: Dank u wel, Voorzitter, en dank voor de stukken, de voorstellen en ook het 

onderzoek dat mede op ons initiatief is gedaan. Laat ik eerst bij het laatste onderwerp 

beginnen, waar de heer Brandsema bleef, over het uitgaansgebied. Dat voorstel van het 

college kunnen we wel volgen, gezien de context, dus daar houd ik het dan heel kort bij. We 

hebben met name een aantal vragen over het andere voorstel en het bijbehorende 

onderzoek. Waar wij heel blij mee zijn in het onderzoek, is de vergelijking met andere 

steden. Er wordt geconcludeerd dat er op onderdelen overlap is en op andere niet. Maar 

volgens mij levert het wel heel veel aanknopingspunten, ook voor onze stad, voor dit gebied, 

maar ook breder, om te kijken naar hoe gaan we dat nu met elkaar doen op de lange 

termijn. Wat we wel jammer vonden, is dat in de analyse van de groep zowel in de vraag- als 

aanbodkant, dat de hele zorgkant heel onderbelicht blijft. Daar wordt in algemene zin wel 

iets over gezegd, maar het is heel moeilijk om goed zicht te krijgen op wat gebeurt er nu 

precies? Wat zien zij in die doelgroep, zowel bij de dealers als bij de mensen die drugs 

gebruiken? Ik denk dat dat wel zou kunnen helpen als input om een plan te maken voor de 

langere termijn. De groep betrokken inwoners en ondernemers waar nu mee gesproken 

wordt, is de groep die in de Folkingestraat woont, lezen we uit de stukken. Wij vroegen ons 

af: is er over nagedacht om die groep uit te breiden tot het hele gebied? Om met de 

inwoners in het hele gebied te praten? De grootste vraag die overblijft na het lezen van dit 

stuk, wij zien een heleboel aanknopingspunten om een plan te maken, naast repressief kort 

iets doen om een soort van piek overlast terug te laten gaan. Wat is dan de lange 

termijnstrategie om dit op een andere manier aan te pakken? Want dat plan zien we niet, 

terwijl er volgens mij wel bouwstenen zitten in het onderzoek. Wij begrijpen niet zo goed 

waarom. Dat zegt het onderzoek namelijk ook: als je voor de lange termijn dit probleem niet 
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wilt oplossen, want dat kan niet, maar terug wilt brengen naar beheersbaar niveau voor 

onze inwoners, dan heb je die strategie daarna nodig. Die zien wij in ieder geval nog niet. 

00:26:36 
Voorzitter: Dan heeft u een vraag van de heer Bolle van het CDA. 

00:26:38 

de heer Bolle: Dank u wel, Voorzitter. Die strategie hebben we toch al jaren gehad? De heer 

Brandsema schetste het net nog mooi: tot 2018 hadden we die hele strategie inclusief 

cameratoezicht. Toen zijn we gestopt met het cameratoezicht, maar toen hebben we de rest 

van het plan wel doorgezet. Zegt GroenLinks nu eigenlijk: ja, alles wat we daaraan doen in de 

stad, dat is volstrekt te weinig en we zien daar helemaal niets van? Dat is nu een beetje wat 

ik hoor. 

00:27:05 
mevrouw Wijnja: Nee. Wat ik zie in het onderzoek, is dat er een aantal dingen wordt 

genoemd uit andere steden die heel goed werken. Als je bijvoorbeeld kijkt naar dat er 

sprake is van heel veel jonge straatdealers, zijn er steden waar straatcoaches worden 

ingezet. Als je kijkt naar het hele gebied, kun je daar fysiek, in de omgeving, 

verkeersmaatregelen. Er zijn allerlei dingen die je kunt doen. Dus naast het inzetten van 

zorgtrajecten, die voor een deel van de groep die de overlast veroorzaakt ingewikkeld is, 

vinden we dat je ook breder moet kijken. Dat is ook de reden dat we vroegen naar 

voorbeelden uit andere steden, omdat wij denken dat je daar heel veel aan kunt hebben. 

00:27:42 
Voorzitter: Dan is mevrouw Wijnja al door haar tijd heen. Ik wil u vragen of u eerst uw 

betoog wilt afmaken. 

00:27:50 
mevrouw Wijnja: Het enige wat ik nog wilde zeggen is: we hebben hier natuurlijk uitgebreide 

discussies over cameratoezicht. Wij vinden dat het een zwaar middel is, wat je niet alleen 

maar als techno-fix moet inzetten, om een probleem snel op te lossen. Dat je er langer over 

moet nadenken, dat de lat om zo'n maatregel in te zetten heel hoog moet zijn en niet heel 

laag. Dat is de reden dat we heel graag het vooral willen hebben over: hoe ga je de 

onderliggende problemen oplossen? Daar moet je volgens mij een plan voor maken. 

00:28:23 
Voorzitter: Als uw vraag heel kort kan, meneer Bolle, en een kort antwoord krijgt, dan sta ik 

hem nog toe. 

00:28:29 
de heer Bolle: Voorzitter, GroenLinks zegt altijd: ja, het gaat ons om de effectiviteit van zo'n 

maatregel en cameratoezicht vinden wij heel erg ingrijpen in de leefsfeer van mensen. Maar 

de effectiviteit van een aantal van die maatregelen die genoemd wordt in andere steden, 

zoals die buurtcoaches en heel vroeg bij jonge kinderen, ook om die straatdealers tegen te 

gaan, de effectiviteit daarvan, zie ik ook niet terug in dat rapport. Dus we kunnen wel 

zeggen: we gaan dat soort dingen doen en daar heel veel geld in steken. Maar of we gaan 

zien of dat uiteindelijk gaat helpen, weten we ook niet. 
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00:29:01 
Voorzitter: Uw vraag is, meneer Bolle? 

00:29:02 
de heer Bolle: Of GroenLinks dat ook ziet. 

00:29:05 
Voorzitter: Dan hoop ik dat het antwoord wat korter is. 

00:29:07 
mevrouw Wijnja: Nee, want dat onderzoek zegt ook: die steden zijn er nog maar net mee 

begonnen. Want iedereen worstelt met: je wilt eigenlijk een structurele oplossing voor 

ingewikkelde problemen. Dus wij vinden dat we daar een goed plan voor moeten maken. 

Daar zitten allemaal hele goede oplossingen in en daar zijn onze inwoners allemaal 

uiteindelijk het meest bij gebaat wat ons betreft. 

00:29:30 
Voorzitter: Dan het woord aan meneer Van der Laan van de Partij van de Arbeid. 

00:29:39 
de heer Van der Laan: Dank u wel, Voorzitter. Het lijkt de Partij van de Arbeid-fractie een 

verstandig besluit om het cameratoezicht, zowel in de Folkingestraat als in het 

uitgaansgebied, te verlengen. We hebben in ieder geval signalen ontvangen uit de 

Folkingestraat dat het toepassen van cameratoezicht positief heeft gewerkt. Daarom lijkt het 

ons ook goed om het te verlengen. We hebben daar uiteraard nog wel wat vragen en 

kanttekeningen bij. Ten eerste, we vragen ons af of de burgemeester ook een beeld heeft 

van het waterbedeffect? Vaak is het zo dat wanneer je in een bepaald gebied extra gaat 

controleren, dat de overlast en de problemen naar een ander gebied trekken. We vragen of 

de burgemeester daar een beeld van heeft en hoe de burgemeester dit kwalificeert c.q. 

waardeert. Wij vragen ons ook af, de heer Brandsema vroeg ook al naar de 

persoonsgebonden aanpak als je het hebt over preventie, want daar moeten we natuurlijk 

op in blijven zetten. Dus dat mensen echt stoppen met dealen, stoppen met het zorgen voor 

overlast. Of daar misschien nieuwe inzichten voor zijn, dat we het beleid gaan veranderen, 

of dat juist de inzet is om door te gaan met wat we al deden. Wij zien uiteraard de brede 

discussie over het cameratoezicht tegemoet. Ten aanzien van de verlenging van twee jaar, 

de motivering dat corona geen beeld geeft, delen wij niet helemaal. Omdat de camera's er al 

sinds 2000 hangen. Dat is zo'n lange periode, dat wij wel verwachten dat de reden dat de 

camera's er moeten hangen, er waarschijnlijk de komende vijf jaar ook nog wel zullen zijn. 

Maar om politieke redenen begrijpen we die keuze wel. Tot slot nog een vraag over dat de 

aanwijzing voor het cameratoezicht in het uitgaansgebied is afgelopen op 28 juli. We vragen 

ons af waarom er niet voor de zomer een voorstel is voorgelegd, om het te verlengen. We 

vragen ons ook af wat de juridische implicatie is van het feit dat de camera's er nu dus 

hangen zonder aanwijzing, of dat de camera's bijvoorbeeld uitgezet zijn. Beide lijken mij 

onwenselijk en we willen daarom graag een toelichting. Dank u wel. 

00:31:38 
Voorzitter: De heer Van der Laan van de Stadspartij. 

00:31:41 
de heer Van der Laan: Dank u wel, Voorzitter. De Stadspartij is het volledig eens om 
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cameratoezicht te verlengen in de Folkingestraat en Nieuwstad, tot één oktober 2022. Zowel 

het onderzoek als reacties van de inwoners bevestigen, dat cameratoezicht doeltreffend is 

en blijft. Een punt van zorg blijft volgens een bewoner wel op de hoek met de Nieuwstad. 

Cameratoezicht is niet een doel op zich, maar wel een middel om overlast tegen te gaan. 

Zowel in preventieve zin als met betrekking tot de pakkans en bewijsvoering blijkt 

cameratoezicht effectief. De verlenging van cameratoezicht mag in dat kader ook wel met 

twee jaar worden verlengd, zoals het algehele toezicht in het uitgaansgebied, in plaats van 

met één jaar. Laten we meegaan met de tijd en gebruik maken van moderne technieken, 

zolang de privacy van onschuldige nietsvermoedende bezoekers is gewaarborgd. Dank u wel. 

00:32:39 

Voorzitter: Wie mag ik dan het woord geven? De heer Van Zoelen, Partij voor de Dieren. 

00:32:43 

de heer Van Zoelen: Dank Voorzitter. Ook dank voor het onderzoek. Ik kan me volgen in de 

lijn van mevrouw Wijnja, dat het een structureel probleem is wat je eerst beheersbaar moet 

maken. De Partij voor de Dieren is in principe geen voorstander van cameratoezicht, want 

om een sociaal probleem op te lossen door een camera op elkaar te richten, dat gaat 

uiteindelijk niet tot een structurele oplossing leiden. Dus als er een duidelijk onderbouwd en 

incidenteel cameratoezicht wordt toegepast, met daarbij ook aanvullende maatregelen zoals 

persoonlijke aanpak, dan kunnen wij die lijn volgen. Wat ons opvalt is dat het onderzoek 

interessante aanknopingspunten geeft. De vergelijkingen met andere steden zijn ook 

interessant. Er zijn een paar dingen wat mij opvalt. In de reactie op het op het onderzoek 

zegt het college: er is geen sprake van een waterbedeffect binnen de regio Zuid. Terwijl het 

onderzoek zegt: ja, er is wel sprake van een waterbedeffect bijvoorbeeld dat men trekt naar 

de Haddingestraat en de kleine Haddingestraat. In ieder geval naar de plekken waar dan 

geen camera staat. Dus waar wij wel geïnteresseerd in zijn is: hoe loopt het waterbedeffect 

binnen die regio Zuid? Ik vind de vraag van mevrouw Wijnja om meer bijvoorbeeld meer 

bewoners erbij te betrekken, behalve dan de gebieden waar de camera's staan, misschien 

ook in de aanliggende gebieden, dan krijg je misschien nog een beter beeld. Want anders is 

het wachten tot mensen, bijvoorbeeld de mensen in de Folkingestraat, de ondernemers zijn 

goed georganiseerd en mondig en laten zich nu horen. Maar u zult dan straks zien dat 

bijvoorbeeld mensen in de omliggende wijken ook met brieven komen. Dat moet je toch 

voorkomen. 

00:34:28 

Voorzitter: Dan heeft u een vraag van mevrouw Blauw van de Partij voor de Vrijheid. 

00:34:32 
mevrouw Blauw: Dank Voorzitter. Als je zo veel mogelijk camera's in de stad doet, heb je ook 

geen last van het waterbedeffect. Als dat nu bewezen effectief is, wat zit er dan in om 

daartegen te zijn? Want de veiligheid van de burgers gaat toch boven alles? 

00:34:48 

de heer Van der Laan: Ja, ik zal daar even op doorgaan met mijn woordvoering. Het 

onderzoek gaat daar ook op in. Het zegt ook dat cameratoezicht effectief is, als je ook 

ontzettend intensief die camerabeelden uitkijkt. Dus het is niet alleen die camerabeelden 

die dat succes maken. Je kunt ook nog wel de vraag stellen, mensen kijken nu op de 
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werkvloer bij de Radesingel die beelden uit. Je zou kunnen vragen: wat scheelt dat in 

capaciteit als je mensen door de straat zelf laat lopen? Het onderzoek geeft dus duidelijk 

aan, dat cameratoezicht niet alleen het middel is. Over dat waterbedeffect, terugkomend op 

mijn vraag over die regio Zuid, als je daar allemaal camera's gaat plaatsen, dan ga je 

waarschijnlijk zien dat de overlast verplaatst naar Oost, West, Noord of wat dan ook. Dan is 

het een afweging van wat wil je? Wil je het verspreiden? Dan komen we terug op de visie 

van de Partij voor de Dieren, ik wil privacy argumenten die niet per se noemen, maar 

moeten we de maatschappij leefbaar houden door onder een camera te leven? 

00:35:59 
Voorzitter: De heer Van Zoelen, u heeft nog een vraag van mevrouw Jacobs en u bent door 

de tijd heen is. Mevrouw Jacobs kan denk ik heel kort en bondig een vraag stellen aan u. 

00:36:07 

mevrouw Jacobs: Dat kan ik. U wilt veel meer inwoners betrekken bij het onderzoek. Maar 

bij de Folkingestraat zijn ook inwoners en ondernemers betrokken die hebben gezegd: help 

ons alsjeblieft, plaats camera's. Stel nu dat in andere straten ook mensen zeggen: wij zouden 

heel graag camera's willen. Zou de Partij voor de Dieren dan ook zeggen: we vragen 

inwoners en we doen ook iets met wat ze zeggen? 

00:36:29 
de heer Van Zoelen: Wat volgens mij ook al duidelijk is, dan gaan mensen in die straten, die 

daar weer naast zitten, die gaan ook zeggen: wij willen camera's. 

00:36:37 
mevrouw Jacobs: Dan vindt u dat heel belangrijk en dan pleit u met mij voor extra 

cameratoezicht. 

00:36:41 
de heer Van Zoelen: Nee, dat heb ik volgens mij heel duidelijk gemaakt in mijn woordvoering 

Voorzitter. 

00:36:49 

Voorzitter: De heer Van Zoelen maakt zijn betoog even af. 

00:36:51 

de heer Van Zoelen: Ik wil tot slot nog een paar dingen zeggen over wat het college nog 

verder gaat doen, met die aanpak. Er komen wel echt aanbevelingen uit of leringen. Je kunt 

met bepaalde dingen wel verder. Bijvoorbeeld, wat mij verbaast is dat we helemaal niet 

weten wat daar verhandeld wordt aan drugs. Dus is het misschien niet een vervolg 

bijvoorbeeld, om dat te gaan onderzoeken van wat de markt precies is? Kunnen we lering 

trekken om bijvoorbeeld de caravan of straatcoaches meer in te zetten? Er is een 

experiment geweest met een veiligheidsbedrijf. Ik denk niet dat ik daarop zich voorstander 

van zou zijn, maar je kunt kijken of je dat kunt onderzoeken. We verwachten van het college 

dat er een concreet plan van aanpak komt, en mevrouw Wijnja zei dat ook: dat missen wij 

nu en de reactie daarop. 

00:37:45 
Voorzitter: Dank u wel. Wie mag ik dan het woord geven? De heer Huisman van de 

Socialistische Partij. 
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00:37:51 
de heer Huisman: Wat betreft het cameratoezicht in het uitgaansgebied, de verlenging 

daarvan met twee jaar en de overwegingen daarvoor, daar kunnen wij ons wel in vinden. 

Daar hoeven wij geen woorden aan vuil te maken. Maar wat betreft Folkingestraat 

Nieuwstad, daar kijken wij wat kritischer naar. De voorwaarden die de SP stelt voor het 

toestaan van cameratoezicht waar de veiligheidsproblemen zijn, zijn we ook van mening dat 

het tijdelijk moet zijn. En dat er aanvullende maatregelen moeten komen, voor wat betreft 

de inzet van politie en zorg om onderliggende problemen aan te pakken. Zo kunnen we 

zorgen dat op lange termijn het cameratoezicht overbodig wordt. Wij vinden het niet 

wenselijk dat overheid of commerciële bedrijven mensen overal in de gaten houden. Voor 

wat betreft de Folkingestraat, Nieuwstad zien we dat de overlast in het gebied schijnt af te 

nemen. Alhoewel wij ons afvragen of dit te danken is aan het cameratoezicht, aangezien in 

de hele binnenstad de overlastmeldingen wat teruglopen. Verder zijn we ook kritisch over 

de aanvraag voor nog een jaar cameratoezicht in dit gebied. Na een half jaar cameratoezicht 

presenteerde burgemeester geen duidelijk beeld van de benodigde inzet van politie of zorg. 

Behalve dan dat als de politie verschijnt, mensen lijken weg te trekken naar bijvoorbeeld de 

Haddingestraat. Als er een incident is, dat er makkelijker opgetreden kan worden. Een 

duidelijk plan voor de benodigde aanpak, repressie of preventie ontbreekt. Daarom vraagt 

de SP zich af, aan welke lange termijnstrategie wordt gedacht om de overlast structureel 

terug te dringen. Waarom heeft de burgemeester geen plannen bijgeleverd voor de 

structurele aanpak? Dit maakt het voor de SP erg moeilijk, om in te stemmen met een 

verlenging van het cameratoezicht, omdat wij vinden dat de tijdelijkheid van het toezicht 

hand in hand moet gaan met de aanpak van oorzaak van de problemen. 

00:39:49 
Voorzitter: Dank u wel, keurig binnen de tijd. Mevrouw Menger van 100% Groningen. 

00:39:55 

mevrouw Menger: Dank u wel, Voorzitter. Allereerst wil ik het college bedanken voor de 

brief en ook voor het feit dat u de raad op dit onderwerp goed meeneemt in de processen. 

Ook dank voor het onderzoek. De reden die ten grondslag ligt aan het gegeven dat u uw 

raad vraagt om in te stemmen met de verlenging van het cameratoezicht in het 

uitgaansgebied in de Folkingestraat, begrijpt mijn fractie. Een niet volledige en juiste 

monitoring, mede door corona, waardoor er niet een goed beeld is van de juiste cijfers 

omtrent afname of toename van overlast in het desbetreffende gebied, is wat mijn fractie 

betreft een zeer gegronde redenen. Daarbovenop is gebleken dat er een preventieve 

werking uitgaat van cameratoezicht, waardoor overlastgevers waarneembaar minder blijven 

hangen. Wat ons betreft is het erg belangrijk dat de politie een scherper beeld van de 

eigenlijke situatie heeft, dus gerichter kan ingrijpen en tot het uiteindelijke doel komt: 

overlast terugdringen. Desalniettemin wil ik benoemen dat mijn fractie begrip heeft voor het 

feit dat cameratoezicht gevoelig kan liggen bij diverse fracties en inwoners. Tegelijkertijd 

vindt mijn fractie dat bij veelvuldig overlast, drugshandel en straatintimidatie, waardoor 

omwonenden en ondernemers, kortom onze inwoners, zich niet meer veilig voelen in de 

publieke ruimte, oftewel een verstoring van de openbare orde, deze vorm van verregaande 

maatregelen te rechtvaardigen valt. 
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00:41:23 
Voorzitter: U heeft een vraag van mevrouw Wijnja van GroenLinks. 

00:41:27 
mevrouw Wijnja: Dank u wel. Het valt me op dat vaker wordt gesproken over: het ligt 

gevoelig. Daar heb ik een vraag over, want wat betekent dat dan precies? Volgens mij is het 

zo, dat we juist in deze casus raad breed erover eens zijn dat hier een probleem is wat 

opgelost moet worden. We zijn het alleen niet eens over welke maatregelen en in welke 

volgorde. Dat is toch een inhoudelijk debat over hoe los je een bepaald maatschappelijk 

probleem op en heeft dan toch niks met gevoelig te maken? 

00:41:54 
mevrouw Menger: Misschien is dat een verkeerde omschrijving. Dat het toch wel debat 

oproept en dat we daar wel tegengestelde meningen over hebben, maar gevoelig is 

misschien een beetje te zwaar neergezet. 

00:42:13 
Voorzitter: Dan heeft u nog een vraag van de heer Van Zoelen. 

00:42:17 

de heer Van Zoelen: Dank, Voorzitter. Mevrouw Menger heeft het over: onze inwoners. 

Maar als ik het pleidooi van mevrouw Menger hoor, dan heeft ze het eigenlijk over de 

bewoners langs de route waar de camera's staan. Voor hun veiligheid is het beter. Maar er is 

een kans, dat juist voor de inwoners daarbuiten het onveiliger wordt. Is mevrouw Menger 

het met mij eens dat we echt voor alle inwoners een veilig structureel gevoel moeten 

zorgen? 

00:42:47 

mevrouw Menger: Ja. Volgens mij is dat ook wat ik aangeef in mijn woordvoering. Het gaat 

mij ook niet alleen om de inwoners of de omwonenden of de ondernemers in dat gebied. 

Wij zijn voor een veilige samenleving voor alle inwoners van gemeente Groningen. 

00:43:00 
Voorzitter: Dan heeft u nog een vraag van mevrouw Blauw van de PVV. Dan stel ik voor dat u 

verdergaat met uw betoog. 

00:43:07 
mevrouw Blauw: Dank u, Voorzitter. Ik haak even in op die gevoeligheid. Dat hoorde ik net 

bij de SP ook: inwoners willen niet dat ze overal in de gaten gehouden worden en dat ligt 

gevoelig. Maar de overheid weet alles van iedereen. Dat is nooit probleem. Als het om 

veiligheid en cameratoezicht gaat, dan is het in één keer een probleem. Ik denk dat dat 

inderdaad ook wel een relevante discussie is. Waar zit die gevoeligheid dan in bij de 

burgers? 

00:43:32 
mevrouw Menger: Ik kan natuurlijk niet voor alle burgers spreken. Ik denk dat het feit dat 

dingen worden vastgelegd, dat roept een onbehaaglijk gevoel bij mensen op. Waardoor 

mensen zich misschien juist daardoor onveiliger gaan voelen, omdat ze het gevoel krijgen 

dat zij vierentwintig zeven in de gaten worden gehouden. Maar ja, dat is voor iedereen 

persoonlijk. Ik sla een stukje over. Voorzitter, het feit dat de gemeente zich niet uitsluitend 
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richt op cameratoezicht, maar zoals ik de collegebrief heb geïnterpreteerd, ook nadrukkelijk 

verder kijkt, met als doel richting geven aan de overlastgevers ten aanzien van 

maatschappelijke hulp en ondersteuning. Oftewel: er wordt niet voorbijgegaan aan dat er 

een mens schuilt achter de notoire overlastgever. Daarnaast wordt gekeken bij vergelijkbare 

gemeenten, met een soortgelijke problematiek, om bepaalde vormen van aanpak die 

werken over te nemen of althans te verkennen. Dat vindt mijn fractie van groot belang en 

getuigen van een juiste instelling en bereidheid om samen te zorgen voor een veilige en 

prettige samenleving. Dat ondersteunen wij van harte. 

00:44:58 
Voorzitter: De heer Bolle van het CDA. 

00:44:58 
de heer Bolle: Dank u wel Voorzitter. Eerlijk gezegd stoor ik me mateloos aan de suggestie 

dat er helemaal geen plan is voor de Gele Loper. De overlast is daar al jarenlang. Er is al 

jarenlang een aanpak op, ook een zorgaanpak. We hebben het cameratoezicht weggehaald, 

en dat hebben we nu weer een tijdje teruggedaan. Maar hier wordt meerdere keren de 

suggestie gewekt, alsof er geen plan is van de gemeente. Die partijen zou ik toch willen 

vragen waar ze dan de afgelopen jaren waren, want die plannen hebben we meerdere keren 

besproken. 

00:45:42 
Voorzitter: Ik denk meneer Bolle, dat mevrouw Wijnja u daar misschien wel een antwoord 

op kan geven. 

00:45:46 
mevrouw Wijnja: Ja, want zo ben ik dan ook. Dat is in ieder geval niet wat ik heb gezegd, dat 

er geen plannen zijn. Wat ik zei: 'Wij hebben om een onderzoek gevraagd, om een specifieke 

reden." We constateren dat er nu niet apart iets bij ligt met: wat gaan we daar dan mee 

doen?' Omdat we constateren hoe het de afgelopen jaren gegaan is, kennelijk niet 

voldoende is. Dan moet je door ontwikkelen. Het is 2021, er is heel veel kennis. Dus wij 

vinden, met al die kennis die er nu ligt, dat je die moet gebruiken om in te zetten, om de 

veiligheid voor onze inwoners te vergroten. Dat ligt er niet. 

00:46:20 
Voorzitter: Dat was een antwoord op de vraag van de heer Bolle. Ik denk dat meneer Bolle 

daar nog niet op hoeft te reageren, want de heer Van Zoelen heeft over hetzelfde punt een 

vraag aan u of een opmerking. 

00:46:30 
de heer Van Zoelen: Daarbij aansluitend Voorzitter, wil ik wel van de heer Bolle weten: welke 

lering trekken wij nu uit deze evaluatie en dit onderzoek en hoe pakken we dit op? Ligt 

daarvoor een plan bij het college? 

00:46:44 
de heer Bolle: Er ligt een plan wat al jarenlang loopt. Maar misschien moeten we ook 

erkennen dat heel veel van deze problemen niet opgelost gaat worden. Dat er altijd 

drugsverslaafden zullen zijn, dat er altijd overlast zal blijven. Dat dat ergens in de sta zijn weg 

zal vinden. Dat zal er volgens mij altijd zo zijn. Je moet dus de pieken proberen wat af te 
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vlakken. Dat is nu het voorstel wat er ligt. Maar er ligt geen heel plan bij. Dat is dan nu het 

iets genuanceerdere verhaal wat naar boven komt. Er ligt geen totaalplan bij. In die zin ben 

ik het daar ook een klein beetje mee eens, want de drie maatregelen: het autovrij maken, 

het onderhoud omhoog, het sluiten van de raamprostitutie, daar zie ik geen reactie van het 

college bij. Dan hoor ik bijvoorbeeld GroenLinks zeggen: "Ja, wij sluiten dan de 

raamprostitutie." Dat doet verder helemaal niks. Er zit heel erg een ideologisch debat achter: 

of wel of geen cameratoezicht, of wel of geen raamprostitutie. Ligt ook achter het idee dat 

de maatschappij totaal maakbaar is. Maar wat we in ieder geval niet zouden moeten doen, is 

deze camera's daar laten hangen, wat mij betreft en wat mijn fractie betreft wel. 

00:48:06 

Voorzitter: Uw bijdrage leidt tot debat gelukkig. Mevrouw Wijnja van GroenLinks. 

00:48:13 

mevrouw Wijnja: Ja, gelukkig. Het klopt dat het voor een deel een ideologisch debat is, want 

het gaat over vrijheid, over hoe verhoud je als overheid tot je inwoners, over hoe weeg je 

privacy, grondrechten, af met het handhaven van de openbare orde. Dus het is volgens mij 

een heel belangrijk debat, om op een goede manier te voeren. Volgens mij is het niet nodig 

om dat dan heel klein te maken. Is het juist goed dat we dat in deze raad op een grondige 

manier doen. Het is niet zo dat ik namens GroenLinks op ideologische basis zeg: dit wel, dit 

niet. Wij komen tot een andere afweging dan het CDA. Wat ik over raamprostitutie heb 

gezegd, is dat het onderzoek zegt: er is geen causaal verband tussen die twee. Wat je wel 

moet doen, is het meenemen in het hele verhaal over hoe zit dat gebied in elkaar en wat 

doe je? Dat lijkt me prima. Maar laten we niet net doen alsof er gezegd wordt: er is een 

lineair verband tussen die twee dingen, dus als je het ene sluit is het andere klaar. 

00:49:13 
Voorzitter: Mevrouw Wijnja, dit begon bijna op een tweede termijn te leiden. De heer Bolle 

was nog bezig met zijn spreektijd, die inmiddels ook verstreken is. 

00:49:23 
de heer Bolle: Grote dank u aan mevrouw Wijnja. Nee, waar het om gaat is dat je daar ook 

transparant in bent, aan de voorkant. Het lijkt nu alsof we sec proberen die problemen op te 

lossen. Maar er ligt iets onder en dat is die ideologische kijk op welke maatregelen je wel in 

zou willen zetten en welke niet. Daar glibberen we een beetje omheen en dat mag op zich, 

maar dat doet wel een beetje afbreuk aan het debat, aan het voorstel wat het college hier 

doet. Maar goed, die drie mogelijke maatregelen, daarvan hoor ik wel graag van de 

burgemeester of hij daar iets in ziet en of hij dat mee zou willen nemen. Daar laat ik het 

erbij, want ik was el al doorheen. 

00:50:10 

Voorzitter: Ruim zelfs. Meneer Venhuizen van D66. 

00:50:14 
de heer Venhuizen: Dank u wel, Voorzitter. We hebben ook aangegeven bij het vorige besluit 

dat we cameratoezicht het liefst alleen zien op locaties waar de handhaving van de 

openbare orde echt een probleem is. Die niet zonder toezicht kan gebeuren en dan altijd als 

sluitstuk van het veiligheidsbeleid. Op dit moment lijkt de situatie daar nog aan te voldoen. 

Wat ik belangrijk vind hierin, is dat camera's gebruikt worden voor opsporing en interventie. 



12 
 

Niet alleen preventief, zoals de gebiedsverboden bijvoorbeeld. Ook uit het onderzoek een 

heel belangrijk element, Partij voor de Dieren refereerde er ook aan, dat live beelden 

uitkijken echt het meest effectief is. Dat laat ook zien dat je echt heel gericht met 

cameratoezicht moet omgaan. Alleen als een situatie er echt om vraagt. Op dit moment 

neemt de overlast hier wat af. Niet direct een zichtbaar waterbedeffect wordt genoemd, 

maar we vragen ons wel af hoe dit het komende jaar gaat ontwikkelen. Ook in het gebied 

zelf, zoals de Partij voor de Dieren aan gaf. Natuurlijk is het belangrijk dat we al die 

maatregelen die we al nemen, dat die door blijven gaan, die hulp aan verslaafden en 

preventie. Over die maatregelen, er worden in het onderzoek een paar korte 

aanknopingspunten genoemd. Maar ik kan me ook voorstellen dat er nog andere dingen 

mogelijk zijn: auto's, raamprostitutie zijn allemaal hele verschillende dingen. Ik denk dat we 

goed naar het gebied moeten kijken. Kunnen we nog meer doen dan die dingen die daar 

staan en komen hier nog voorstellen voor, vragen wij ons af. Daarna moeten we kijken waar 

wij weer staan natuurlijk. Over de verlenging van cameratoezicht in het uitgaansgebied. 

Twee jaar wordt genoemd. Ik had het idee dat die discussie al eerder zou komen. Ik vind het 

in ieder geval wel belangrijk inderdaad, dat het misschien wel netjes is, als we de volgende 

keer de discussie doen voorafgaande aan het moment dat de verlenging plaatsvindt. Dan 

vertrouwen we erop dat dat misschien de afgelopen anderhalf jaar in ieder geval wel goed is 

gebeurd. 

00:52:04 
Voorzitter: Dan heeft u nog een vraag van de heer Van Zoelen van de Partij voor de Dieren. 

00:52:07 
de heer Van Zoelen: Dank, Voorzitter. Over wat het cameratoezicht heeft opgeleverd. Wat 

mij opviel is dat wij dachten in het begin dachten dat het allemaal dezelfde mensen waren. 

Camera's hebben laten zien: het zijn allemaal mensen die uit verschillende wegen hier naar 

Groningen komen. We kennen ze niet. Nu is bijvoorbeeld wel van een groepje gedetecteerd, 

dat ze uit Drenthe komen. Zouden wij bijvoorbeeld voor het vervolgonderzoek niet kunnen 

stellen: daar zouden we verder op moeten inzoomen, waar komen die groepen mensen nu 

vandaan? Niet met de camera, Voorzitter, maar ik bedoel met een persoonlijke aanpak en 

onderzoeken: kunnen we daar lering uittrekken? 

00:52:47 
Voorzitter: Ik denk dat de vraag inderdaad wel duidelijk was. Meneer Venhuizen. 

00:52:51 
de heer Venhuizen: Natuurlijk, dat bedoel ik met: we moeten blijven inzetten op preventie. 

Dat is daar onderdeel van. Wie komen er en wie gaan er? Ik denk ook dat het onderzoek laat 

zien dat dit een heel specifiek gebied is. Er werd net genoemd: wat als bewoners verderop 

en verderop en dan verderop? Maar volgens wij moeten daar helemaal niet aan denken, 

want dat gaan we voorkomen. We moeten we niet naar die situatie toe willen. We moeten 

kijken hoe we dit hier in de kiem kunnen smoren, hoe we dit gebied specifiek kunnen 

aanpakken. Zoals ik vraag, misschien zijn daar nog wel andere voorstellen voor te bedenken. 

00:53:21 
Voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Jacobs van de VVD. 
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00:53:23 
mevrouw Jacobs: Dank u Voorzitter. Mijn partij heeft ongetwijfeld, net als mevrouw Wijnja 

maar op een iets andere manier, ook veiligheid en vrijheid hoog in het vaandel staan. De 

VVD hecht ook aan de mening van experts zoals politie, justitie, ambtenaren die dit in 

portefeuille hebben en de portefeuillehouder van het college. Volgens ons is er dus ook 

geen punt van discussie, dat cameratoezicht een waardevol instrument is om de gemeente 

en het betrokken gebied veilig te maken en te houden. En in geval van onveilige situaties 

adequaat te kunnen ingrijpen. Meneer Van Zoelen refereert eraan dat je mensen goed moet 

kunnen helpen. Dan moet je wel weten wie het zijn. Dus zo zie je maar dat cameratoezicht 

daadwerkelijk een waardevolle bijdrage kan zijn. Wat ons betreft voeren we ook in brede zin 

de discussie. We kijken ook uit naar de discussie zoals die in het najaar is, op welke manier 

wij in de volle breedte met cameratoezicht willen omgaan. We zullen dan ook kijken op 

welke manier we onze stad nog beter en meer veilig kunnen maken. Wij vragen ons 

inderdaad af, het rapport zegt ook dat een repressieve aanpak moet worden aangevuld met 

persoonsgerichte zorg en hulpaanbod voor de kwetsbare doelgroepen. Ik herken ook, zoals 

de heer Bolle namens het CDA zegt, dat we dat ook al jaren doen. Dus mijn vraag aan het 

college is dan ook: is hier daadwerkelijk nog winst te behalen? Dan zouden we ook graag 

willen kijken wanneer daar dan een plan van aanpak komt. Met mijn rechterbuurman ben ik 

het eens met: is er nu wel of geen sprake van het waterbedeffect? Ik vond het rapport daar 

niet geheel duidelijk in. Of zou het daar nog te kort voor zijn, om dat goed te kunnen meten 

of monitoren? Voor de rest wil ik het hierbij laten en sluit ik me aan bij de afweging zoals 

100% Groningen die ook heeft gemaakt, ten aanzien van privacy en veiligheid. Dank u wel. 

00:55:18 

Voorzitter: Dan de heer Bosch van Student en Stad. Dan stel ik voor dat we eerst, als u dat 

goed vindt, naar mevrouw Blauw van de PVV gaan. 

00:55:35 

mevrouw Blauw: Dank u, Voorzitter. Afgelopen maart hebben we dit onderwerp ook op de 

agenda gehad. De mening van de PVV hierover is onveranderd. Wij zijn voor cameratoezicht 

en zo veel mogelijk in gebieden waar overlast is. Het werkt preventief en de politie en 

toezichthouders bevestigen dit ook. Volgens ons moeten wij daar dan gehoor aan geven. Zij 

zijn de specialisten. Ze leggen ook uit dat ze op op camera vroegtijdig kunnen zien als er 

problemen zijn ontstaan. Dat is niet alleen drugsoverlast, maar ook als vrouwen worden 

lastiggevallen ben je er op tijd bij. Zij zijn kwetsbaar in het geval van seksuele intimidatie en 

erger op straat. Je kunt hier niet tegen zijn. Het is beter voor de veiligheid van de burgers, 

leefomgeving, maar ook voor onze kinderen. 

00:56:16 
Voorzitter: Dan heeft u een vraag van meneer Brandsema van de ChristenUnie. 

00:56:22 
de heer Brandsema: Dank u wel, Voorzitter. Als ik de PVV goed begrijp, dan zegt de PVV: 

overal waar overlast is, zijn camera's de oplossing, want dan ben je er snel bij. Bijvoorbeeld 

in 2019 zijn er volgens mij ook van die catcalls op de stoepen gekrijt door een studente, wat 

er allemaal richting vrouwen geroepen wordt. Zelfs op het Jaagpad gebeuren afschuwelijke 

dingen, en de Korreweg. Is de PVV er dan voor, om maar gewoon in de complete gemeente 
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overal camera's op te hangen, om dat overal wel in meer of mindere mate overlast wordt 

ervaren, of erger? 

00:57:01 
Voorzitter: Mevrouw Blauw. 

00:57:01 

mevrouw Blauw: Ja, eigenlijk wel. De politie heeft ook in het Concerthuis uitgelegd, dat zij 

van tevoren al die camera's in de gaten kunnen houden. Zo veel mogelijk in een 

uitgaansgebied, dat kan natuurlijk niet overal, kunnen zij zien waar het misgaat. Als vrouwen 

lastiggevallen worden en erger. Zij kunnen ook in de gaten houden, als er vermissingen zijn, 

dat zij wellicht die camera's uitlezen waar het mis is gegaan. Dus ja, eigenlijk wel. Privacy 

vinden wij nog steeds geen argument en veiligheid gaat voor alles weer. Wij spreken ook 

mensen uit buurten waar veel criminaliteit en overlast is, ze willen rust en dat moet worden 

opgelost. En ja, het risico dat het probleem verplaatst naar de woonwijken of elders, is 

aanwezig. Met name drugsoverlast en huisdealen, omdat het niet meer op straat komen. Dit 

kun je wellicht oplossen door meer controles in de wijken te houden en daarop meer te 

handhaven. 

00:58:01 
Voorzitter: Dan heeft u nog een vraag van mevrouw Wijnja van GroenLinks, een korte vraag 

denk ik. 

00:58:05 

mevrouw Wijnja: Ja, ik vraag me af, want volgens mij staat PVV voor Partij voor de Vrijheid 

en nu hoor ik een heel betoog: veiligheid voor alles. Is het dan niet een idee om een voorstel 

te maken om de partijnaam te veranderen in de Partij voor de Veiligheid? Dan weet men 

ook waar ze aan toe zijn? 

00:58:24 

mevrouw Blauw: Nee hoor, wij zijn inderdaad voor vrijheid, maar wij zijn wel op law and 

order en handhaving. Vrijheid, daar zit ook een stukje in dat mensen prettig kunnen leven. 

Dus wij laten het op vrijheid. Als GroenLinks op andere gebieden, dat zij overal willen 

controleren, maar op het gebied van veiligheid, dat dan in één keer anders is. Met name 

drugsoverlast en huisdealen omdat het niet op straat kan, dat kun je wellicht oplossen door 

meer controles in de wijk te houden. Dealers bestaan er ook, omdat er veel gebruikers zijn. 

Verslavingen zijn in deze crisistijden enorm toegenomen, dus daar zou je op moeten 

anticiperen met wijkteams, zorgteams en daarin preventieve zorg toepassen. De PVV is voor 

law and order, en maakt zich hard voor veiligheid op straat. Wat ons betreft is het niet 

verlengen, maar zo veel mogelijk en structureel. Dank u, Voorzitter. 

00:59:17 

Voorzitter: Dan heeft u nog een prangende vraag van de heer Bosch van Student en Stad. 

00:59:21 
de heer Bosch: Dat klopt, Voorzitter. Eerder zegt de woordvoerder van de PVV dat de 

overheid alles weet. Ik vind dat een beetje een enge verkondiging. Waar lig de grens volgens 

de PVV? Mag de overheid alles weten, is privacy totaal niet belangrijk? 
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00:59:40 
mevrouw Blauw: Privacy is wel belangrijk. Alleen wij maken die afweging voor veiligheid. 

Daar maken wij de afweging in. Veiligheid staat bij ons voor alles. Natuurlijk is de privacy ook 

belangrijk, maar dat is volgens mij van een andere orde, dus ook een andere discussie. Dit 

gaat erom dat jij cameratoezicht preventief inzet, om de veiligheid van de burgers te 

waarborgen. 

01:00:09 

Voorzitter: Nee, meneer Bosch helaas. Mevrouw Blauw is door haar tijd heen. Maar u mag 

het betrekken in uw eigen woordvoering. 

01:00:17 
de heer Bosch: Dat zal ik doen Voorzitter. Volgens mij is het wel degelijk een spanningsveld 

en moet je altijd op zoek gaan naar de afweging tussen veiligheid en privacy. Wat dit 

onderwerp betreft, snappen wij heel goed dat we over twee jaar verder kijken wat betreft 

het uitgaansgebied. Het lijkt ons onwaarschijnlijk dat we dan als raad besluiten dat het niet 

nodig is, dat er cameratoezicht is in het uitgaansgebied is. Dat lijkt mij onwaarschijnlijk, maar 

het zou kunnen. De redenatie waarom het over twee jaar wordt heroverwogen vinden wij 

een logisch. Dan de Folkingestraat en de Nieuwstad. Dat raakt denk ik ook wel een beetje de 

discussie raakt aan wat hiervoor is gegaan. Wat is nu eigenlijk het echte lange termijnplan? 

Ook wij missen dat wel een beetje. Je kunt natuurlijk zeggen: we houden voor altijd die 

camera, want het helpt nu. Dat is een optie. Je kunt zeggen, zoals het CDA misschien 

suggereert: pieken opvangen. Maar ja, wanneer weet je wat een piek is? Dat weet je pas als 

je het weghaalt. Dus dat is ook ingewikkeld. Wat volgens mij ook kan, is dat je als raad gaat 

nadenken over welke dingen er nu extra nodig zijn, om eventueel op een veilige manier op 

de lange termijn die camera's niet meer nodig te hebben. Dat zijn voor mij drie opties, maar 

er zijn ongetwijfeld nog veel meer opties. Ik zou graag van de burgemeester willen horen 

hoe hij dat echte lange termijnplan ziet. Tot zover, Voorzitter. 

01:01:39 

Voorzitter: Dan nog een korte vraag van de heer Brandsema van de ChristenUnie. 

01:01:42 
de heer Brandsema: Dank u wel, Voorzitter. Ik ben wel benieuwd wat Student en Stad zelf 

van die drie opties vindt. Heeft zij zelf ook een voorkeur voor een van de drie? 

01:02:01 
de heer Bosch: Ik vraag het niet, omdat ik een kant en klaar antwoord heb en omdat ik het 

een interessante discussie vind. Zoals ik eerder zei: het is een spanningsveld tussen privacy 

en veiligheid. Het mooiste zou natuurlijk zijn, denk ik, dat die camera's niet meer nodig zijn 

op een veilige en goede manier. Dan moet je wel waarborgen dat dat echt kan, dat het voor 

de mensen die daar wonen prettig en veilig is. Dus daarom vraag ik het aan de 

burgemeester. 

01:02:27 

Voorzitter: Is het een belangrijke vraag, meneer Van der Laan? Kort graag. 

01:02:33 
de heer Bosch: Voorzitter, het mooiste zou natuurlijk ook zijn als we zonder politie zouden 

kunnen. Geef daar eens een reactie op, want het is een technologisch middel wat we 
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toepassen anno 2021. De politie moeten fors bezuinigen nog steeds, ook in Groningen. Als je 

dat nu effectief kunt inzetten, dat is toch prima? 

01:02:50 
Voorzitter: Meneer Bosch, graag een korte reactie. 

01:02:52 

de heer Bosch: Voorzitter, ik ben het wel met de Stadspartij eens, dat het mooiste zou zijn 

als we geen politie nodig zouden hebben. Maar je zet het in waar het nodig is, om onze 

samenleving veilig te maken. Dat is inderdaad ook met cameratoezicht. Helemaal goed 

volgens onze partij, om dat te gebruiken. Maar het moet wel nodig zijn. Dus je wilt eigenlijk, 

wat ons betreft in ieder geval, zo min mogelijk van dit soort maatregelen hebben, ondanks 

dat het niet ten koste gaat van de veiligheid. Dat is denk ik, hoe wij deze keuze maken. 

01:03:18 
Voorzitter: Dat verklaart misschien ook de verwarring van de heer Brandsema tussen de 

twee partijen. Meneer Van Zoelen heel kort alstublieft. 

01:03:24 
de heer Van Zoelen: Ik vind het wel belangrijk, want er was ook een ingezonden brief. Daar 

staat in als het gaat over bewoners: er is in de Folkingestraat veel verloop onder studenten. 

Door dat verloop is de sociale cohesie van bewoners ook minder. Dus ik ben benieuwd of 

Student en Stad daar ook een visie op heeft. 

01:03:48 

Voorzitter: Dat was wat mij betreft kort genoeg. Meneer Bosch. 

01:03:55 
de heer Bosch: Voorzitter, ik wil niet nu de mening van de inwoner die zich betrekt bij dit 

debat, wat ik altijd heel erg waardeer, teniet doen. Mijn eigen ervaring is in ieder geval dat 

er heel veel sociale cohesie is tussen studentenhuizen zelf en tussen de wijk. Dat moeten we 

proberen als gemeente en samenleving te stimuleren, om juist die twee werelden bij elkaar 

betrekken. Dan kun je die sociale cohesie alleen maar meer maken. Ook dat is inderdaad 

goed voor de veiligheid. 

01:04:22 

de heer Bosch: Helder, dan heeft u uw termijn mooi vol gemaakt. Dan ga ik onder ogen van 

onze eigen camera's naar de burgemeester, waarbij ik wel voorstel, dat hij de ideologische 

kijk een beetje overslaat. Er zijn veel vragen gesteld over het waterbedeffect, over een plan 

van aanpak en de extra maatregelen. Zodat u daar wel op in kunt gaan. U heeft iets minder 

dan tien minuten. 

01:04:46 

de heer Schuiling: Ik had net een lekker stevig ideologisch betoog neergezet. Dat mag 

natuurlijk niet. Daar gaan we. Ik ga hem afpellen en dan kom ik denk ik op de hoofdlijnen 

van de gemaakte opmerkingen terug. Eerst over het verlengen van het cameratoezicht in 

het uitgaansgebied, in plaats van vijf voor twee jaar. Die termijn heeft ermee te maken dat 

we in het najaar nog een discussie krijgen te voeren over crowdmanagement, waarbij 

camera's kunnen worden ingezet onder bepaalde condities. Daarna moet het nog wel weer 

geïmplementeerd worden. Wellicht dat daar nog een paar vragen uit voortkomen. Dat is de 
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achtergrond, dus een hele praktische. Verder niks principieels aan, dat we hebben gezegd: 

laten we voor een termijn van twee jaar kiezen. Dan hebben we in ieder geval voldoende tijd 

om te voorkomen dat we opeens achter komen dat we nog een verlenging nodig hebben en 

dan op een heel onwelvoeglijk tijdstip, namelijk in het reces met een voorstel moeten 

komen. Ik heb de heer Van der Laan daarmee ook gelijk geantwoord. Dat had beter 

gemoeten. Het andere punt is, dat ik echt even deze discussie ver-eng tot: wat was ook weer 

de bedoeling van de camera's die we hier hebben ingezet en welke afspraken hebben we 

daaromheen gemaakt? Niet om een visie op dit hele gebied te ontwikkelen, hoe we met een 

aantal meer principiële vraagstukken om zouden willen gaan, maar puur om heel snel te 

kunnen kijken: voegt dit nu iets toe? Toen heb ik ook gezegd: een maximum gaan we nooit 

bereiken in dit gebied, misschien een optimum in het veiligheidsverhaal. Maar als het 

helemaal geen enkel soelaas biedt, dan kom ik in september bij u terug. Dan zeg ik: laten wij 

er maar mee ophouden, want dit is het ieder geval niet. Dat is het dus niet. Het levert wel 

wat op. Het geeft een dieper inzicht. Terecht heeft u toen ook gezegd: maar kijk ook nog 

eens naar andere steden en ook breder, of er nog een paar andere opmerkingen te maken 

zijn. Vandaar het onderzoek. Daar komen we nu mee terug. Maar het is wel een tussenstand 

geworden. Dat hadden we ook wel een klein beetje aangevoeld, tenzij het plaatsen van die 

camera's sowieso niks op zou leveren, want dan zou ik niet met een voorstel zijn gekomen 

van: haal het maar weg jongens, want dit heeft geen enkel effect. Dus de stellingen die nu 

zijn geplaatst van: kijk ook nog eens breder naar een paar andere voorstellen, die ook in het 

rapport worden aangestipt, die deel ik. Maar daar hebben we meer tijd voor nodig en ook 

een beter inzicht. Als de raad zegt: verwerf dat inzicht maar, de donkere dagen komen er nu 

aan. Dan kom ik dus op een relevant moment volgend jaar terug. Ik denk ook wel tussentijds 

nog een keer van: dit is wat het nu ongeveer aan beeld oplevert. In tegenstelling tot wat een 

aantal van u veronderstelt, is het niet zo dat de problemen in dat gebied alleen maar komen 

tot drugshandel, prostitutie en coffeeshops. Nee, het is een samenspel. Er zitten ook nog 

een paar andere cafés waar we maatregelen op hebben getroffen in de afgelopen tijd. Dus 

er hangt een soort sfeertje, wat we in een wat breder perspectief moeten gaan bekijken, 

wat we daarvan vinden. Dat is toch wel een discussie die op een andere manier gevoerd 

moet worden en ook wat meer tijd vergt. Als er van een aantal van u wordt gezegd: ja, ga nu 

niet helemaal op de repressieve tour, maar hou de preventieve kant goed in de gaten, dan 

ben ik het daarmee eens. Maar terecht wordt in het onderzoek, dat wordt ook bevestigd 

door de politie, wel gezegd: een aantal mensen is op enig moment zichtbaar en op het 

andere moment niet zichtbaar. Dan is men een hele tijd kennelijk in een ander gebied bezig, 

misschien zelfs wel in Drenthe. Dat weet ik niet precies. Maar in ieder geval hebben wij die 

mensen dus een tijdje niet in beeld. Dat maakt het ook moeilijk om al te optimistisch te zijn 

over de inzet van preventieve middelen of zorg. 

01:09:31 
Voorzitter: U heeft twee vragen. Een van de heer Van Zoelen van de Partij voor de Dieren en 

daarna van de heer Huisman van de SP. 

01:09:38 
de heer Van Zoelen: Dank Voorzitter. Voor de verlenging: 'We willen meer inzicht', dat zegt 

de burgemeester. Waar ik dan benieuwd naar ben: wat wordt het plan van aanpak om dat 

inzicht te vergroten? Waar gaan we nu op focussen? Waar ligt nu voor de volgende evaluatie 
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een meetpunt van: wij willen op dit en dit punt, op welk punt willen wij nu meer meten, om 

bijvoorbeeld tot een beter plan van aanpak te komen? 

01:10:02 
Voorzitter: Zal ik die van de heer Huisman ook maar meteen doen? Gaat uw gang. 

01:10:09 

de heer Huisman: Er zijn natuurlijk wel een aantal mensen bekend. Er worden 

gebiedsverboden opgelegd aan mensen. Wat is de vervolgstap naar mensen toe? Die zijn 

bekend. Wat doet u daarmee? Want dan ben je wel aan de zorgkant bezig, voor mijn gevoel. 

01:10:26 
de heer Schuiling: De burgemeester voor een reactie. 

01:10:29 
de heer Huisman: Daar hangt het een klein beetje vanaf. Als er aanleiding toe is om wel 

strafrechtelijk tegen deze mensen op te treden en bij een gebiedsverbod is dat al wel vaak 

het geval, dan gaan we dat natuurlijk wel doen. Omgekeerd kijken wij ook nog wel verder, of 

er nog andere maatregelen te treffen zijn rondom zo'n persoon of noem maar op. Dat is wel 

in beeld. Maar ik was toch bij u aanbeland, en kom ik ook nog bij meneer Van Zoelen terug, 

want u haalt twee dingen door elkaar. U zegt in uw eerste termijn: 'Die camera's hebben 

niet alle oplossingen gebracht.' Nee, dat is ook niet zo, dat hebben we ook nooit beweerd. 

We hebben gezegd: 'We moeten proberen dat optimum weer te gaan bereiken. Maximum 

halen we niet." Doordat we die camera's hebben kunnen plaatsen, hebben we wel een beter 

inzicht gekregen in een aantal bewegingen en ook in een aantal personen. Op een aantal 

personen hebben we beter kunnen interveniëren, wat uiteindelijk uitmondt in een 

gebiedsverbod. Dus het leek er een klein beetje op in uw termijn dat u zei: "Nou, wat heeft 

dit nu allemaal betekent?" Zonder die middelen hadden we die situatie niet kunnen 

bereiken. Dus u haalt een beetje de causaliteit door elkaar. Dan in antwoord op meneer Van 

Zoelen: wij lopen de aanbevelingen en de conclusies van dat rapport bij langs. Op het 

moment dat wij denken: nu hebben we echt een scherper beeld, nu kunnen we die discussie 

ook wat breder trekken. Hoe breed, daar moeten we het dan nog maar eens over hebben, 

want achter prostitutie zit natuurlijk wel een enorm principieel debat. Dus als u zegt: ja, 

neem dat mee. Dan wil ik wel weten welke kaders ik mee moet nemen, want anders wordt 

dat een heel ander verhaal. Daarom zeg ik: ik ver-eng voor dit moment tot de acute 

veiligheidssituaties. Daar hebben we op ingezet, daar heeft het effect. We zijn er nog niet. 

Dan hoop ik ergens in het voorjaar te komen met nog paar andere maatregelen ook in dat 

gebied. Of hoe zou u die discussie dan willen voeren? Dat kan ik op dit moment niet 

overzien. Daarom heb ik wat langer tijd nodig en dat is dus ook het voorstel. 

01:12:59 

Voorzitter: Ik stel voor dat de burgemeester verder gaat met de beantwoording van de 

vragen uit de eerste termijn. 

01:13:07 
de heer Schuiling: Dan nog iets over het waterbedeffect. Eigenlijk is de constatering dat we 

wel enig waterbedeffect zien, en dan heb ik het met name over de Haddingestraat en de 

Haddingedwarsstraat, maar dat was al een gebied wat we al een tijd op de korrel hebben, 

omdat er behoorlijk wat toestanden zijn. We hebben ook nog gekeken wat verder naar het 
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Westerhavengebied en de Westersingel. Daar kan ik niet echt een causale relatie 

onderkennen op dit moment. Daar is het te vroeg voor. We zien wel wat extra druk op de 

Westersingel, maar dat heeft ook te maken met een avondwinkel die daar zit en bepaalde 

producten verkoopt, waar we ook niet heel erg blij mee zijn. Hoe die verhouding precies zit, 

kan ik gewoon niet staven. Dan zit ik een beetje uit mijn nek te kletsen als ik dat doe, en dat 

was volgens mij ook niet de bedoeling. 

01:14:08 
Voorzitter: Dan heeft de heer Van der Laan van de Partij van de Arbeid een hele dringende 

vraag. 

01:14:11 
de heer Van der Laan: Ja een hele korte, verhelderende vraag. U zegt: bepaalde producten. 

Gaat het hierbij dan om lachgas bijvoorbeeld, of moet ik denken aan andere producten waar 

u niet blij mee bent? 

01:14:20 
de heer Schuiling: Nee, dat heeft natuurlijk met lachgas te maken en wat drank. Dus heel 

concreet: ik ben blij dat we dit aanvullend onderzoek hebben gedaan. Ik ben blij dat u zegt: 

dat geeft toch wel wat aanknopingspunten, om die discussie nog eens wat te verdiepen. 

Daar is het nu wat te vroeg voor. Ik kom wel met een toezegging dat ik daar in het voorjaar 

op terug wil komen. Dan moeten we eerst goed met elkaar bij langs: hoe willen we dan die 

discussie voeren? Dan kom ik ook in het voorjaar terug met welke inzichten heeft die 

donkere periode gegeven op dit gebied. En heb daar toch nog een paar slagen kunnen 

maken of niet? Met nog wat uitvoeriger cijfers over de repressieve kant. Uw behoefte om 

iets meer inzicht, ook in de preventieve kant en de zorgkant, die heb ik goed verstaan. Daar 

was het voor nu te kort voor, maar dat staat wel bij ons op het netvlies. 

01:15:22 
Voorzitter: Dan heeft u nog een vraag van mevrouw Wijnja van GroenLinks. 

01:15:27 
mevrouw Wijnja: Een van de dingen, waar het nu in het laatste deel van de beantwoording 

van de burgemeester over gaat, een van de dingen die wij natuurlijk hebben gezegd als 

meerderheid van de raad, dat is de reden dat we die motie hebben aangenomen, dat 

constateer ik nu ook weer in de stukken, dat de repressieve kant vrij goed staat. Daar kun je 

ook aan zien dat het hoge prioriteit heeft. Dus dat is helemaal uitgewerkt. En de zorg, 

preventie, andere maatregelen staan de hele tijd in een bijzin hier, links, rechts dat is 

moeilijk, moeilijk. Wij hebben het er zo over gehad, dat is natuurlijk de ingewikkeldste weg, 

wij zeggen ook helemaal niet: dat is makkelijk. Maar dat moet je wel net zo hoog prioriteren 

als de repressieve aanpak, want anders ga je daar nooit komen. Dan kunnen we gewoon om 

het halfjaar zeggen: de repressieve kant werkt heel goed en de rest moeilijk, moeilijk, want 

het is ingewikkeld, ingewikkeld. Dan kom je niet verder. Dat is de reden dat we het graag 

concreter willen. Dus wat dat betreft zou ik wel willen zeggen: de constatering van de 

burgemeester is voor mijn fractie nu nog wel iets te vroeg. Hoe hij die samenvat. Dat zou ik 

graag nog wel wat scherper willen hebben. 

01:16:36 
Voorzitter: Ik neem aan dat u dat nu graag scherper wilt of op een ander moment? 
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01:16:45 
mevrouw Wijnja: Ik weet niet in hoeverre dat nu kan, maar ik wil in ieder geval wel duidelijk 

gemaakt hebben, dat dat voor ons in ieder geval nog niet scherp genoeg. 

01:16:51 

Voorzitter: Qua tijd wordt het wat lastig, maar de burgemeester gaat volgens mij een poging 

doen. 

01:16:54 
de heer Schuiling: Ik ga toch een poging doen. Nee, daarover verschillen we niet van mening, 

maar we moeten ook onderkennen dat het een samenstel is van nogal wat maatregelen. Je 

kunt ook aan het aantal fysieke ingrepen nog denken. Die staan ook in het 

onderzoeksrapport. Daarom zeg ik: "Dat vergt nogal wat." Nu zegt GroenLinks: 'Ja, maar we 

willen over die zorgkant ook wel wat meer weten.' Dat begrijp ik en daarom zeg ik ook dat ik 

de toezegging daarop doe, dat we daar dan nog wel weer uitvoerig op terugkomen. Het punt 

is alleen, dat die mensen op wie het dat loslaat en dat is ook een antwoord op mevrouw 

Jacobs, dat is nogal een fluïde gezelschap. Dat wordt ook duidelijk uit dat rapport, en daar 

hebben we het ook over gehad met de politie: hebben we nu scherper in beeld of het om 

Jantje of Pietje gaat, enzovoort? Voor een deel wel. Daar heeft het ook aan bijgedragen en 

daarom hebben we ook die gebiedsverboden kunnen opleggen. Dus dat doel is gehaald. En 

voor een deel niet, omdat de samenstelling van die groep nogal wisselt. Dan is het dus ook 

schieten op een bewegend doel, ook als je de zorg daarop wil inzetten. Maar u heeft gelijk. 

Het is ook onderwerp geweest van het debat in de raad. Dus vandaar dat ik ook zeg: we 

moeten toch kijken of we daar nog iets meer de vinger achter kunnen krijgen. 

01:18:27 
Voorzitter: Dan moeten we richting een afronding gaan. Was dit een voldoende antwoord op 

de vraag van mevrouw Wijnja? Zijn er nog fracties die vragen onbeantwoord hebben? De 

heer Brandsema ChristenUnie. 

01:18:45 

de heer Brandsema: Dank u wel, Voorzitter. Nog even benieuwd naar bijvoorbeeld het 

autovrij maken van de Nieuwstad. Dat klinkt als een vrij praktische oplossing. Zegt dat het 

college of de burgemeester nu: dat soort dingen nemen we mee, ook in de nadere 

uitwerking? Of kan zo'n concreet iets? 

01:19:01 
Voorzitter: Volgens mij was dat inderdaad wat de burgemeester heeft gezegd. 

01:19:06 
de heer Schuiling: Dat vind ik nog dus wel even de vraag, want daar kunnen we heel veel 

uren op gaan schrijven. Maar als een meerderheid in deze raad zegt: nou dachten we 

helemaal niet, dat dat enig zin heeft, dan kom ik ook niet met een dergelijk voorstel. Ik sta er 

ook nog niet helemaal eenduidig in. Maakt mij verder niet veel hoor, of het autovrij wordt of 

niet, daar gaat u over. Maar wat ik wel zie, omdat ik ook nog wel eens een keer door het 

gebied heen wandel, is dat er ongelooflijk veel met fietsers en scootertjes wordt gewerkt. Ja, 

dan kunnen we het autovrij maken. We zullen wel een paar dingen met elkaar in verband 

moeten brengen. Ik ben er niet helemaal zeker van welke bijdrage dat dan zou leveren, aan 

het upgraden van het hele gebied en veiligheid, maar ik weet dat niet. 
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01:19:57 
Voorzitter: Dat is denk ik een helder antwoord. Verder nog vragen die onbeantwoord zijn 

gebleven? Niet, dan hebben we in elk geval twee toezeggingen van de burgemeester dat hij 

terugkomt rond het voorjaar 2022 op de aanbevelingen van het onderzoek, die nu nog niet 

van een antwoord zijn voorzien. Met een inzicht over de donkere dagen periode en 

repressiemaatregelen en preventieve maatregelen. Dat waren volgens mij de twee 

toezeggingen die de burgemeester heeft gedaan. Dan ben ik bij de vraag of u vindt dat de 

discussie is afgerond? De heer Van Zoelen vindt van niet. 

01:20:34 
de heer Van Zoelen: De burgemeester zei ook: meer inzicht in de fluïde groepen. Volgens mij 

heb ik hem dat ook horen zeggen, om daar meer de vinger achter te krijgen. Dus dat is ook 

een toezegging. 

01:20:44 

Voorzitter: Zullen wij die ook als zodanig noteren, dan is de heer Van Zoelen ook tevreden. 

Op dat punt in elk geval. Vindt u dat de discussie is afgerond of dat die nog moet worden 

voortgezet? Of is er een fractie die behoefte heeft aan het indienen van een motie of een 

amendement? Mevrouw Wijnja. 

01:21:03 
mevrouw Wijnja: Ja, dat wil ik in ieder geval graag nog even in de fractie bespreken, dus 

openhouden als optie. 

01:21:08 

Voorzitter: Zou u misschien uw collega's al een tipje van de sluier kunnen oplichten? 

01:21:12 

mevrouw Wijnja: Ja, dat gaat over het plan van aanpak en het vervolg en of wij nog behoefte 

hebben om dat onder elkaar te zetten en daar als raad ook iets over te zeggen. 

01:21:21 

Voorzitter: En is conform plus motie dan voldoende? Of wilt u hem voor discussie? Zullen we 

dan noteren als conform motie? Dan doen we dat. Dank ik u voor uw komst en wens ik u 

nog een fijne dag en succes met de volgende werkzaamheden. 

 


