
Voorbereidingsmemo
meningsvormend 

Aan: Raad

Van: Agendacommissie

Datum: 15 december 2021

Betreft 
O Raadsvoorstel

Titel en datum van het stuk (+ link):
Kortdurend cameratoezicht gemeente Groningen

Kortdurend-cameratoezicht-gemeente-Groningen

Bijlage-Verordening-Cameratoezicht-gemeente-Groningen-2021

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Carolien Brontsema (Adviseur), 050 367 6828, carolien.brontsema@groningen.nl

Korte samenvatting:
In ons beleidskader Veiligheid staat: ‘onze missie is een aantrekkelijk Groningen waar inwoners en 

bezoekers zich welkom, thuis en veilig voelen’ Met een scala aan maatregelen wordt door diverse 

instanties dagelijks hard gewerkt om onze gemeente veilig te houden. In aanvulling op deze 

preventieve maatregelen is cameratoezicht een middel om bij te dragen aan de veiligheid en 

leefbaarheid in Groningen. Toch beschikken we, onder meer tijdens ernstige veiligheidsproblemen, 

risicovolle demonstraties en grote evenementen, over te weinig instrumenten om effectief en 

doelmatig te kunnen optreden. Zowel tijdens de recente rellen als het eerdere boerenprotest 

ontbrak het benodigde (over)zicht. In deze situaties is het van belang om snel, doelmatig en efficiënt 

te anticiperen en op te kunnen treden. Daarom stellen wij voor om, in aanvulling op de huidige 

maatregelen, de mogelijkheden voor kortdurend cameratoezicht te verruimen. Als de raad instemt 

met de nieuwe kaders, zal een nieuwe Verordening cameratoezicht worden vastgesteld (onder 

intrekking van de huidige verordening), zodat kortdurend cameratoezicht mogelijk wordt. Vervolgens 

komen we te zijner tijd bij uw raad terug met een concreet uitvoeringsplan en een overzicht van de 

daaruit volgende kosten.

De raad wordt gevraagd het volgende te besluiten:

I. kortdurend cameratoezicht mogelijk te maken en hiertoe de Verordening 

cameratoezicht gemeente Groningen 2021 vast te stellen en de Verordening 

cameratoezicht gemeente Groningen (vastgesteld in 2010) in te trekken; 

II. het besluit bekend te maken op overheid.nl en een dag na bekendmaking in werking te 

laten treden.

https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Kortdurend-cameratoezicht-gemeente-Groningen-2.pdf
mailto:carolien.brontsema@groningen.nl
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Bijlage-Verordening-Cameratoezicht-gemeente-Groningen-2021-2.pdf


Vermeld op LTA?
O nee

Deadline?
O nee

Doel van de activiteit
o Meningsvormend

Advies + argumentatie (i.g.v. meningsvormend):
O discussie

Voorgeschiedenis
…

Wijze van behandeling (vorm) en uitkomst activiteit
Meningsvormende sessies zijn bedoeld voor het uitwisselen en met elkaar confronteren van 

meningen van de verschillende raadsfracties m.b.t. het genoemde onderwerp. Dit met het oog op 

het maken van een definitieve keuze in een later stadium, in de besluitvormende vergadering. 

Tijdens de meningsvormende fase stellen raadsleden alleen politieke vragen aan elkaar of aan het 

college en geven vooral aan waarom ze het wel of niet eens zijn met de uitgezette of voorgestelde 

lijn.  De  voorzitter kan tot  besluit van deze sessie,  ten behoeve van agendering in de volgende 

(besluitvormende) fase aan de deelnemers een conclusie van de bespreking voorleggen. 

Het is nu aan de raadsfracties om hun gedachten over de stukken te delen en daarover in debat te 

gaan. Hiervoor is 60 minuten beschikbaar, dat betekent ongeveer 3 à 4 minuten per fractie.
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