
Voorbereidingsmemo
meningsvormend 

Aan: Raad
Van: Agendacommissie
Datum: 14 september 2022

Betreft 
X Raadsvoorstel

Titel en datum van het stuk (+ link) / Onderwerp voor de sessie
Wijziging verordening cameratoezicht gemeente Groningen (verlenging)

Raadsvoorstel : Wijziging verordening cameratoezicht gemeente Groningen verlenging

Bijlage : Wijziging verordening cameratoezicht gemeente Groningen

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Gert Wobbes (adviseur OOV) / 050 367 6052 / gert.wobbes@groningen.nl

Korte samenvatting:
In het raadsvoorstel wijziging cameratoezicht gemeente Groningen van september 2021 en de 
tussentijdse evaluatie cameratoezicht Folkingestraat van april 2022 is toegezegd u in september 2022
wederom te informeren over de stand van zaken van het cameratoezicht in de Folkingestraat en 
omgeving, dit mede naar aanleiding van de motie ‘een echte oplossing voor de Folkingestraat’ van 
april 2021. In dit raadsvoorstel treft u de effecten van het afgelopen jaar cameratoezicht 
Folkingestraat en omgeving aan en gaat het college in op de uitvoering van de motie. Op basis van 
het totale beeld stelt het college voor om het cameratoezicht met de duur van één jaar te verlengen 
tot 1 oktober 2023. Het gaat hierbij nadrukkelijk om de plaatsing van tijdelijke camera’s in het gebied
van de gele loper. Cameratoezicht in brede zin is een ander traject en komt op een ander moment 
terug in de raad. 

Het college vraagt u te besluiten:

I. de toepassing van cameratoezicht op de gele loper te verlengen tot 1 oktober 2023 en 
hiertoe de Verordening tot wijziging van de verordening cameratoezicht gemeente 
Groningen vast te stellen; 

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

Wijze van behandeling 
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. 

https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Bijlage-Wijziging-verordening-cameratoezicht-gemeente-Groningen-1.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Wijziging-Verordening-cameratoezicht-gemeente-Groningen-verlenging-3.pdf


Voor deze meningsvormende sessie is 90 minuten beschikbaar. Er wordt wel gebruik gemaakt van 
spreektijden. De maximum spreektijd per fractie bedraagt maximaal 4 minuten, exclusief 
interrupties. De voorzitter kan, bijv. vanwege de aanwezigheid van meerdere insprekers, de 
spreektijd per fractie ter vergadering inkorten.

Reden voor de keuze voor conform cq meningsvormend (indien van 
toepassing)
Cameratoezicht is een politiek gevoelig onderwerp.

Voorgeschiedenis / dossier
https://gemeenteraad.groningen.nl/themas/02-Programma-2-Leefomgeving-en-Veiligheid/
deelprogramma-Veiligheid-algemeen-bestuurlijk/Cameratoezicht-en-preventief-fouilleren

https://gemeenteraad.groningen.nl/documenten/Motie/M-6-Een-echte-oplossing-voor-de-
Folkingestraat-GroenLinks-D-66-SPO-PvdD.pdf

https://gemeenteraad.groningen.nl/documenten/Motie/M-6-Een-echte-oplossing-voor-de-Folkingestraat-GroenLinks-D-66-SPO-PvdD.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/documenten/Motie/M-6-Een-echte-oplossing-voor-de-Folkingestraat-GroenLinks-D-66-SPO-PvdD.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/themas/02-Programma-2-Leefomgeving-en-Veiligheid/deelprogramma-Veiligheid-algemeen-bestuurlijk/Cameratoezicht-en-preventief-fouilleren
https://gemeenteraad.groningen.nl/themas/02-Programma-2-Leefomgeving-en-Veiligheid/deelprogramma-Veiligheid-algemeen-bestuurlijk/Cameratoezicht-en-preventief-fouilleren
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