
De raad van de gemeente Groningen, bijeen op 15 september 2021 besprekende het raadsvoorstel 
'Wijziging verordening cameratoezicht (verlenging)"

Constaterende dat: 
- Een repressieve maatregel als cameratoezicht uitsluitend effectief blijkt wanneer deze 
tijdelijk en aanvullend wordt ingezet op preventieve maatregelen gericht op de lange termijn.
- Cameratoezicht tijdelijk kan worden ingezet als "technofix" of "noodrem" om de overlast 
terug te dringen tot een beheersbaar niveau
- Zodra overlast terug is gebracht tot een beheersbaar niveau er ruimte komt om te zoeken 
naar oplossingen om overlast op de lange termijn terug te dringen.
- De maatregelen die al onderdeel zijn van ‘de aanpak Gele Loper’ kennelijk niet voldoende 
zijn om deze langetermijndoelstelling te bereiken
- er in andere gemeenten en/of steden reeds veelbelovende interventies en initiatieven, 
zoals de aanpak van de fysieke omgeving en inzet van buurtcoaches gaande zijn. 
- Inzet op preventieve maatregelen en zorg succesvoller zijn in het duurzaam tegengaan van 
overlast
- Inzet op preventie en zorg vraagt om continue evaluatie en innovatie
- Het terugdringen van overlast in de 'Gele Loper' mogelijkerwijs kan leiden tot toenemende 
overlast in de omliggende buurt, het zogenaamde waterbedeffect. 

Overwegende dat: 
- het college bij monde van de burgemeester reeds heeft toegezegd op een later moment  
terug te komen op de langetermijn aanbevelingen en conclusies van het onderzoek 
"Drugsoverlast Gele Loper Groningen: ervaringen vergelijkingsgemeenten" 
- er tevens is toegezegd terug te komen op de inzichten die deze donkere periode de 
gemeente Groningen heeft opgeleverd ondersteund door diepere cijfers. 
- beide toezeggingen ruimte open laten voor interpretatie en de indienende fracties altijd 
bereid zijn constructieve kaders mee te geven

Verzoekt het college om:
- het mogelijke waterbedeffect te onderzoeken voor de omliggende buurten
- te onderzoeken op welke wijze de langetermijn aanbevelingen en toegepaste interventies 
uit andere gemeenten ook kunnen worden toegepast in de gemeente Groningen 
- bij de evaluatie van overlast en cameratoezicht niet alleen de de bewoners en ondernemers 
uit de Gele Loper te betrekken, maar ook bewoners van een groter gebied , input van 
zorgverleners en informatie van en over overlastgevers zelf.
- Op basis van voorgaande onderzoeken de raad in het voorjaar van 2022 een actueel en 
verbeterd plan van aanpak te presenteren om de overlast tegen te gaan, waarbij de nadruk 
ligt op preventie en zorg. 

En gaat over tot de orde van de dag.
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