
Amendement Cameratoezicht Gele Loper verlengen voor 6 maanden i.p.v. 1 jaar

De raad van de gemeente Groningen, bijeen op 28 september 2022 besprekende het raadsvoorstel “Wijziging verordening

cameratoezicht gemeente Groningen (verlenging)”

Constaterende dat:

 In 2017 (tot en met 1 januari 2018) de Raad heeft besloten om cameratoezicht toe te passen in het gebied tussen 

de Werkmanbrug en de Vismarkt, wat vervolgens in januari 2019 is geëvalueerd.

 Er door de raad is besloten tot tijdelijke verlenging van de maatregel tot 1 oktober 2022.

 Door de raad in april 2021 en september 2021 moties zijn aangenomen waarin aan het college wordt verzocht 

om een verbeterplan te presenteren voor de aanpak van overlast gericht op zorg en preventie en deze nog niet is 

gepresenteerd.

 Het college het cameratoezicht opnieuw een jaar wil verlengen.

Overwegende dat:

 Er nog geen volledige evaluatie en verbeterplan ligt, iets waar de raad via moties om heeft gevraagd.

 Er in verloop van tijd een waterbedeffect is ontstaan van overlast, maar het nog niet duidelijk is waardoor 

dit komt.

 Cameratoezicht als tijdelijk middel dient te worden ingezet om overlast in te perken, alleen als overige, 

minder zware maatregelen niet effectief zijn gebleken.·

 Om tot een goede volledige en niet gemankeerde evaluatie van cameratoezicht te komen 6 maanden volstaat 

omdat je dan van 1 mei 2021 tot 1 maart 2023 cameratoezicht hebt op de Gele Loper, dit behelst dan zowel het 

zomer- als het winterseizoen zonder lockdowns.

Besluit:

Aan beslispunt II van het raadsvoorstel “Wijziging verordening cameratoezicht gemeente Groningen (verlenging” het

volgende te wijzigen:

“de toepassing van cameratoezicht op de gele loper te verlengen met 6 maanden en hiertoe de Verordening tot wijziging 
van de verordening cameratoezicht gemeente Groningen vast te stellen”

En gaat over tot de orde van de dag. 

Maria Martinez Doubiani, D66 


	Constaterende dat:
	Overwegende dat:
	Besluit:

