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Betreft 
X Raadsvoorstel

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

Wijziging verordening cameratoezicht gemeente Groningen

Bijlage concept raadsbesluit wijziging cameratoezicht gemeente Groningen

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
G. Wobbes – 050 367 6052

Korte samenvatting:
Het college vraagt u te besluiten om cameratoezicht toe te passen in de omgeving Folkingestraat en 

Nieuwstad vanaf 1 mei 2021, of zoveel eerder als mogelijk is, tot 1 oktober 2021 en hiertoe de 

verordening tot wijziging van de verordening cameratoezicht gemeente Groningen vast te stellen. 

In de tweede helft van 2017 (tot en met 1 januari 2018) is door de raad de bevoegdheid aan de 

burgemeester gegeven cameratoezicht tot te passen in het gebied tussen de Werkmanburg en de 

Vismarkt. Aanleiding was een stijging van overlastmeldingen in dit gebied. Het huidige beeld van de 

politie en de boa’s van de directie Stadstoezicht is dat, ondanks extra inzet, de overlast op dit 

moment niet is afgenomen. Sterker nog, de cijfers van het afgelopen jaar (zomermaanden 2020 ten 

opzichte van de zomermaanden in 2017) laten zien dat er een stijging is in het aantal 

overlastmeldingen. Dit wordt bevestigd door bewoners en ondernemers. Het beeld is dat 

overlastplegers nog wel in het gebied aanwezig zijn en dat ze vluchtiger opereren (m.n. tussen het 

Gedempte Zuiderdiep en de Vismarkt).

Vermeld op LTA?
X  nee

Deadline?
X nee

Doel van de activiteit
X Meningsvormend

https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Wijziging-verordening-cameratoezicht-gemeente-Groningen.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Bijlage-concept-raadsbesluit-wijziging-verordening-cameratoezicht-gemeente-Groningen.pdf


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

Het plaatsen van camera’s in de binnenstad is een politiek gevoelig onderwerp dat bespreking 

vereist.

Voorgeschiedenis
…

Wijze van behandeling (vorm) en uitkomst activiteit
De sessie is 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 is 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. 

Bespreking in één ronde. In geval van spreektijden, maximaal 3 minuten per fractie, college maximaal 

12 minuten.

Nadere informatie
…
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