
 

 

Geachte heer, mevrouw,  

 

Eind juli 2021 verloopt het huidige aanwijsbesluit van de burgemeester voor 

cameratoezicht in het uitgaansgebied van Groningen. Via deze brief 

informeren wij u over de verlenging van dit besluit voor de periode van twee 

jaren en de reden waarom voor deze periode is gekozen. 

 

Aanleiding 

Sinds 2000 vindt in het uitgaansgebied van Groningen structureel camera-

toezicht plaats in het belang van handhaving van de openbare orde. Door uw 

raad zijn in de Verordening cameratoezicht gemeente Groningen de 

voorwaarden bepaald voor plaatsing van deze camera’s. Voorts is in deze 

verordening vastgelegd dat cameratoezicht telkens voor een periode van 

maximaal vijf jaren kan worden verlengd. De bevoegdheid tot verlenging van 

deze periode berust bij de burgemeester. 

 

Het geldende besluit over de verlenging dateert van 2016 en loopt af op  

28 juli 2021. Dit betekent dat het juridisch vereist is dat de burgemeester, 

gelet op de ervaringen van de aflopende periode, voor die datum een besluit 

neemt over verlenging om het cameratoezicht in de huidige vorm te kunnen 

voortzetten.  

 

Verlenging periode 

Op dit moment zijn er echter twee ontwikkelingen die maken dat een 

verlenging voor de maximale duur van vijf jaren niet wenselijk wordt geacht. 

Allereerst is tijdens evaluatie van de samenwerking op het gebied van 

cameratoezicht gebleken dat de afgelopen twee jaren geen representatief 

beeld geven door de coronapandemie. Hierdoor blijkt een deugdelijke 

inhoudelijke evaluatie niet goed uitvoerbaar. Bovendien zal er binnenkort met 
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uw raad een discussie plaatsvinden over de toepassing van cameratoezicht in 

bredere zin.  

 

Om die redenen acht de burgemeester het thans niet wenselijk om 

cameratoezicht voor de maximale periode van vijf jaren te verlengen. Daarom 

is er voor gekozen over te gaan tot verlenging voor de duur van twee jaren. 

Naar de mening van de burgemeester biedt dit tijdsbestek voldoende ruimte 

om het gesprek aan te gaan met uw raad. Op basis van de uitkomsten daarvan 

is het mogelijk een meer toekomstbestendig besluit te nemen.  

 

Bijdrage aan de veiligheid en openbare orde 

Ondanks het vertekende beeld in de periode met coronamaatregelen, is het 

beeld van de burgemeester dat de afgelopen vijf jaren de inzet van 

cameratoezicht van toegevoegde waarde is geweest voor het samenhangend 

pakket van maatregelen om de openbare orde te bewaken en de veiligheid van 

inwoners, bezoekers en hulpverleners te vergroten. De extra ‘ogen’ in de stad 

vergroten de efficiëntie en effectiviteit van het optreden van politie en 

gemeentelijke handhavers en dragen bij aan preventie en het oplossen van 

openbare-ordeproblemen en strafbare feiten. Ook maatregelen in het kader 

van crowd management en crowd control kunnen beter worden genomen met 

behulp van cameratoezicht. 

 

Conclusie 

Gelet op het voorgaande acht de burgemeester het dan ook noodzakelijk om 

het cameratoezicht in het uitgaansgebied voor een periode van twee jaren te 

verlengen. 

 

 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Groningen, 

 

 

 

 

de burgemeester,    de secretaris, 

Koen Schuiling     Christien Bronda 


