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Cameratoezicht
00:08:47

Voorzitter: Welkom allemaal, hier en thuis. Welkom bij deze meningsvormende sessie over 

het raadsvoorstel kortdurend cameratoezicht in de gemeente Groningen. Er is eigenlijk een 

inspreker, maar daar wachten we even op. Mevrouw Van der Velde? U bent precies op tijd. 

U krijgt drie minuten om de raadsleden toe te spreken. Daarna kunnen eventueel nog korte 

vragen gesteld worden. Gaat uw gang.

00:09:28

Mevrouw van der Velde: Dank u wel. Mijn naam is Irene van der Velde. Ik ben voorzitter van 

de branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland. Wij vertegenwoordigen de 

horecasector. Ik wil mij graag tot u richten, kijkend naar de missie vanuit het beleidskader 

veiligheid. Waarbij een aantrekkelijk Groningen voor bewoners en bezoekers zeer belangrijk 

is. Dat men zich veilig, welkom en thuis voelt. Deze missie sluit echter aan bij onze missie van 

Koninklijke Horeca Nederland, waarbij wij ook een veilig uitgaansklimaat willen creëren voor 

onze bezoekers, maar ook voor onze medewerkers. Tijdens evenementen vinden wij het 

belangrijk dat er voldoende instrumenten zijn, om de doelstelling van een veilig 

uitgaansgebied te behalen. Dat zien wij in een uitbreiding van het cameratoezicht. Het 

cameragebied is momenteel gekoppeld aan het kern uitgaansgebied, echter is deze in de 

afgelopen jaren flink uitgebreid. Daarnaast is uitbreiding in de bestaande bebieden van het 

aantal camera's ook van essentieel belang, om de doelstelling te behalen. Cameratoezicht is 

wat ons betreft geen solitaire oplossing. Maar werkt vooral als sluitstuk op andere 

gezamenlijke maatregelen tussen gemeente, politie en horeca. Deze zijn omschreven in het 

convenant veilig uitgaan. Aan het convenant werken momenteel gezamenlijk tot een 

evaluatie en een uitbreiding van dit convenant. Uitbreiding van cameratoezicht zou wat ons 

betreft daar goed in passen. Dat was mijn inspraak.

00:10:54

Voorzitter: Fijn. Dank u wel. Is er nog iemand van de raadsleden die vragen heeft? Nee, dan 

was u helder en duidelijk. Dank u daarvoor mevrouw Van der Velde. Ik zie iemand over het 

hoofd, niet de minste hier: de heer Sijbolts van de Stadspartij, aan u het woord.

00:11:11

de heer Sijbolts: Het is dat ik niet kan blozen Voorzitter. Voorzitter, aan mevrouw Van der 

Velde: op welke manier merkt u als horeca de voordelen van cameratoezicht? U geeft ook 
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aan, het kerngebied van de horeca is uitgebreid. Merkt u dan ook verschil in dat nieuwe deel 

van het kerngebied, waar geen camera's hangen ten opzichte van het gebied waar wel 

camera's hangen, waar het gaat over de veiligheid?

00:11:40

mevrouw Van der Velde: Dat zijn meerdere vragen. Uw eerste vraag was, wat wij merken 

tijdens evenementen met cameratoezicht. Voor ons is het belangrijk om adequaat op te 

kunnen treden. Tijdens evenementen zijn er veel mensen op de been. Om de veiligheid van 

onze bezoekers, maar ook de medewerkers en de ondernemers te garanderen, is met 

cameratoezicht het overzicht beter, waardoor de politie beter kan optreden. Met betrekking 

tot de uitbreiding: Grote Markt, Vismarkt, de Poelestraat, dat zijn straten waar al camera's 

hangen momenteel, maar met een uitbreiding kan de politie nog meer inzichtelijk krijgen 

wat er gebeurt in die gebieden. Wat resulteert in een beter resultaat om die veiligheid te 

garanderen en bij calamiteiten precies te kunnen achterhalen, wat er gebeurd is.

00:12:32

Voorzitter: Dat was een voldoende antwoord?

00:12:35

de heer Sijbolts: Ja, dank.

00:12:36

Voorzitter: Ik dank u wel nogmaals, mevrouw Van der Velde. Ik ga nu over naar de 

raadsleden. Ik wil nog zeggen dat u allemaal drie minuten heeft, omdat we een korte 

vergadering hebben. Wie kan ik het eerst het woord geven? De heer Venhuizen.

00:12:50

de heer Venhuizen: Dank u wel, Voorzitter. Wij bij D66 hadden verwacht, ook gezien de 

gevoeligheid van dit onderwerp, dat als het college iets wil, eerst een inhoudelijk voorstel 

zou bespreken. Met een evaluatie van hoe het nu is, analyse van wat er precies nodig is, in 

welk gebied en waarom? Dat is er nu niet.

00:13:17

Voorzitter: Goed. Eerst de heer Bushoff, dan mevrouw Jacobs.

00:13:21

de heer Bushoff: Voorzitter, het stond in mijn geheugen, tenminste ik was erbij, dat we best 

wel voor deze raad in ieder geval uitzonderlijk lang een beeldvormende sessie hebben 

gehad, over veiligheid en over camera's. Waar we dus al die inhoudelijke dingen hebben 

kunnen bespreken en ook hebben kunnen vragen en hebben kunnen horen. Was D66 daar 

ook bij?

00:13:40

de heer Venhuizen: Jazeker daar was ik bij en dat was ook heel informatief. Ik doelde meer 

op wat is precies in Groningen de huidige situatie en wat is de wens van het college 

concreet? Dat is daar niet besproken. Nu hebben we eerst alleen een verordening voorstel 

gekregen.

00:13:57

Voorzitter: Ik denk dat mevrouw Jacobs ook nog een vraag wil stellen?
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00:14:00

mevrouw Jacobs: Meer een opmerking. Ik was ook bij die bijeenkomst van meneer Bushoff, 

en ik heb heel uitgebreid gehoord wat daar de wens was van de afgevaardigden van het 

college, en in ieder geval ook van politie en justitie. Dus ik weet niet wat u nog meer 

verwacht had? Wat mij betreft hebben we daar heel duidelijk inzicht gekregen in wat de 

opgave is en wat de problematiek is en wat een oplossing zou kunnen zijn. Wat mij betreft 

ligt een deel van de oplossing hier voor.

00:14:23

de heer Venhuizen: Daar zal ik op reageren zo.

00:14:26

Voorzitter: De heer Sijbolts.

00:14:35

de heer Sijbolts: Voorzitter, ik zit straks in maart twaalf jaar in deze gemeenteraad. We 

voeren deze discussie al twaalf jaar. Ik hoor een aantal partijen al twaalf jaar lang zeggen: we 

willen meer onderzoek, we willen meer argumenten, we willen meer dit, we willen meer 

dat. Wanneer vindt u het voldoende? Of vindt u het pas voldoende wanneer er een rapport 

verschijnt waarin staat: het is niet nodig.

00:14:58

de heer Venhuizen: Ik zal een aantal vragen beantwoorden en vervolg mijn woordvoering. 

Als je kijkt wat er nu ligt, dat is een verordeningswijziging. Daar kunnen wij nog niet direct 

wat mee, of ik wel er wat over zeggen natuurlijk. Als je daar heel juridisch naar kijkt, wij 

zouden het liefst zien dat we die bevoegdheden zo dicht mogelijk bij de raad houden. Het is 

ook niet verwonderlijk als je kijkt hoe wij kritisch naar cameratoezicht kijken. In het voorstel 

komt dat natuurlijk veel meer op afstand te staan. Die kaders die erin staan, die zijn ook nog 

heel breed uit te leggen. Daar mag aan het eind van het jaar de raad nog iets van vinden.

00:15:28

Voorzitter: De heer Bolle wil u wat vragen.

00:15:32

de heer Bolle: Waarom op dit specifieke punt, op het veiligheidsdossier, wil de heer 

Venhuizen van D66 de bevoegdheid zo dicht mogelijk bij de raad hebben en bij alle andere 

dossiers niet? Want het is echt sec de verantwoordelijkheid van de burgemeester, samen 

met de driehoek. Waarom zou je dat naar de raad toe willen halen?

00:15:52

de heer Venhuizen: Omdat ook uit de sessie bleek, dat professionals allemaal verdeeld zijn 

en camera's is een politieke keuze. Dat bleek heel duidelijk, als je kijkt naar alle verschillen 

tussen de steden. Het is natuurlijk enerzijds een technisch hulpmiddel wat geld kost, wat in 

veel gevallen niet per se effectief is. Daarom denken we: dat moeten we ieder geval 

beperken. En anderzijds ook een ingrijpende maatregel. Wat natuurlijk onderdeel kan zijn 

van een glijdende schaal, op het gebied van privacy, maar ook psychologisch, precedenten 

werking. Dat is een van de redenen waarom we daar ook wel grip op willen houden.
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00:16:21

Voorzitter: Meneer Venhuizen, u heeft ook nog een vraag van mevrouw Jacobs en van 

mevrouw Blauw.

00:16:26

mevrouw Jacobs: Dank u wel, voorzitter, als u zegt, ik ben een beelddenker, als u zegt dat u 

de bevoegdheid zo dicht mogelijk bij de raad wilt hebben. Wat moet ik me daar dan bij 

voorstellen? Want ik zie een voorstel, waarbij we camera's neer willen zetten die we bij 

calamiteiten willen inschakelen. Dus dan ziet de meneer van de politie achter, ziet een 

calamiteit, dan moet hij een raadslid zoeken die een spoeddebat aanvraagt binnen 

tweeënzeventig uur. Dan worden stenen naar zijn mensen gegooid en dan gaan wij binnen 

tweeënzeventig uur als raad bij elkaar komen. Dan geven we ide burgemeester toestemming 

om de camera's aan te zetten? Is dat nu wat u bedoelt met: de bevoegdheid dicht naar de 

raad halen?

00:17:02

Voorzitter: Ik denk dat u duidelijk bent.

00:17:04

mevrouw Jacobs: Dat u heel concreet zegt, wanneer de camera's wat u betreft wel mogen, 

dan kan de burgemeester het voorstel zo aanpassen.

00:17:12

de heer Venhuizen: Over wel en niet aanzetten, over dat moment hebben we het helemaal 

niet gehad. U snapt ook wel dat dat niet zo aan de orde is. Als je kijkt naar de verordening...

00:17:21

mevrouw Jacobs: Ik wil wel graag antwoord op mijn vraag. Wat bedoelt u nu met: de 

bevoegdheid dicht naar de raad? Dat gezegd wordt wanneer een camera opgehangen mag 

worden of aangezet mag worden?

00:17:30

de heer Venhuizen: Dat is niet exact wat ik bedoelde.

00:17:32

Voorzitter: Ik denk dat u de heer Venhuizen even moet laten uitspreken, mevrouw Jacobs. 

Want u had ook niet het woord gekregen.

00:17:38

de heer Venhuizen: Als je kijkt naar verordening, het direct op de hoogte stellen van de raad 

van uitbreiding of wanneer het wel ingezet moet worden, dat zouden wij er sowieso in 

willen laten. Als er een concreet voorstel komt, met over hoe en wat, het aantal camera's 

bijvoorbeeld. Dan zit er een analyse van de situatie bij. Er is er is gezegd: er hangen 

verouderde camera's in het uitgaansgebied. Stel je voor, die moeten aangepakt worden. En 

er is gezegd: een aantal zichtlijnen rondom de markten en aanlooproutes verbeteren. Daar is 

ook over gehad. Maar dat is iets heel anders dan wat in de bijlage staat, dat we spreken van 

een netwerk van camera's. Wij bepalen samen, en dat is ook dicht bij de raad houden, 

proportionaliteit en subsidiariteit van: wat is nu precies nodig en waarom? Als je dat 

bespreekt in zo'n voorstel, dan kan eventueel de verordening gewijzigd worden, dan zou er 
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ook iets anders in kunnen staan, dan wat er nu staat. Er zou ook een strakkere geografische 

aanduiding in kunnen, er zou iets met een aantal kunnen. Kortstondig staat in de toelichting 

genoemd, maar echt als een soort toezegging. Ook niet helemaal concreet hoe en wat. Dat 

zijn wel een aantal zaken, wat wij in het voorstel willen zien en waar we het dan ook over 

zouden kunnen hebben. Ik noemde al: professionals zijn verdeeld. Dat is een van de reden 

dat wij hier dat zouden willen bespreken. We hebben al vaker genoemd: wij zien camera's 

echt het liefst op plekken, waar je de openbare alleen kan handhaven met camera's en 

daarbij niet zonder kan. En dimensie is echt een sluitstuk. Dat zouden we kunnen bespreken.

00:19:07

Voorzitter: Dat was het einde van uw betoog. Zijn er nog wel vragen? De heer Bushoff en ja 

precies de heer Bolle, en mevrouw Blauw. Eerst mevrouw Blauw, want zij had al een hele tijd 

haar vinger opgestoken.

00:19:25

mevrouw Blauw: Dank u, voorzitter. Er is net ook al gezegd: dit speelt al heel lang. We 

hebben het er al heel lang over. Het is een effectief middel gebleken. Maar wat dan wel? Uw 

partij is heel erg van controle op andere onderwerpen. Dat is net ook al gezegd, voor andere 

thema's. Maar wat dan wel? Wat wilt u dan wel inzetten, wat effectief kan zijn? Dit gaat om 

de veiligheid, veiligheid van de burgers. Wat kan hier op tegen zijn om cameratoezicht in te 

zetten?

00:19:51

de heer Venhuizen: Ik weet niet waar u precies gehoord heeft dat ik zeg dat wij tegen zijn. 

Wij hebben natuurlijk ook camera's in het uitgaansgebied. Daar hebben we ook mee 

ingestemd. We zijn vaker ingestemd met de uitbreiding van cameratoezicht. Dan werd er 

werd gezegd: ja, het uitgaansgebied is wat veranderd. Als dat in een analyse staat: daar 

klopt het wel, daar klopt het niet. En in deze plekken is het echt nodig voor die inzet, om die 

en die reden, dan kunnen wij dat bespreken, heb ik gezegd. Verder staan we er in zoals ik 

net uitgelegd heb. Ben ik door mijn tijd heen?

00:20:19

Voorzitter: We houden dit nog even gezellig. De heer Bushoff had nog een vraag, of is die 

vraag inmiddels al gesteld?

00:20:24

de heer Bushoff: Nee, dat is een andere vraag. Kijk, op zich kan ik wel mee komen in het idee 

dat je graag wilt weten: waar komen dan die camera's en hoe vaak gaat ze dan aan? Al dat 

soort zaken. Maar als ik het goed heb, stond in het voorliggende stuk ook, dat als de raad 

hier positief over besluit, het college, de burgemeester, nog met een uitgebreid 

uitvoeringsplan zou komen. Dat daarin al die zaken die u noemt, terecht kunnen komen. Dus 

eigenlijk zegt u: dat uitvoeringsplan dat lijkt ons een heel goed idee. Daar wachten we met 

smart op. Dus laten we maar snel van start gaan.

00:21:01

de heer Venhuizen: Dat is ook waar ik mee begon, met de volgordelijkheid. Want dat plan, 

dat moeten we eerst nog maar eens zien. Alleen als je het kader heel breed pakt, onze 

huidige burgemeester is een hele goede burgemeester uiteraard, maar je weet niet hoe de 
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situatie is over vijf jaar of over tien jaar. Wie er zit en hoe het gaat. Dan heb je ook de 

verordening, wat het mogelijk maakt. Dat is ook een van de redenen waar ik op doelde met: 

grip op houden. Met de verordening zoals die voorligt, zou een burgemeester in theorie als 

hij het budget heeft, dan hoeft hij niet langs de raad. Dan kan hij wel hele stad vol hangen, in 

theorie. Dat er is een van de reden waarom wij die insteek hebben.

00:21:32

Voorzitter: Goed, ik hou het hier bij. Ik wil nu iemand anders het woord geven voor zijn 

bijdrage. Wie kan ik het woord geven? De burgemeester? Mevrouw Wijnja.

00:22:02

mevrouw Wijnja: Dank u wel, Voorzitter. Er zijn twee dingen waar wij moeite mee hebben in 

dit voorstel. Ik zei al eerder, in een eerder debat, dat wat GroenLinks betreft, de drempel om 

cameratoezicht toe te passen hoog moet zijn. Dat het onder andere daarom goed is, dat we 

er in de raad over debatteren voordat zo'n maatregel wordt ingevoerd, omdat het een 

ingrijpende maatregel is. Dat is in tegenspraak met het overdragen van de bevoegdheid, om 

camera's te plaatsen van de gemeenteraad naar de burgemeester.

00:22:28

Voorzitter: Mevrouw Wijnja, u heeft al meteen een vraag van meneer Sijbolts.

00:22:32

de heer Sijbolts: Dank u, Voorzitter. Ik ben het op zich met mevrouw Wijnja eens, dat het 

goed is om met elkaar te debatteren over de inzet van cameratoezicht. Alleen waar ik een 

beetje moeite mee heb, is dat fracties als GroenLinks en D66 willen debatteren over elke 

camera die wordt opgehangen, of waarvan de burgemeester of de politie of de driehoek de 

noodzaak van inziet. Blijft GroenLinks dat standpunt bezigen en hier uiten? Want daar begin 

ik een beetje moe van te worden, zo langzamerhand.

00:23:01

mevrouw Wijnja: Ik word op zichzelf nooit moe van mijn werk en ook niet van debatteren 

over belangrijke, en interessante dingen, zoals cameratoezicht. Kijk, ik verkondig nu een 

standpunt wat helemaal niet nieuw is, want wij vinden dat al jaren is. Dat vinden we over 

drie jaar nog steeds. Dit zijn ingrijpende maatregelen die grondrechten inperken en daarom 

vinden wij het belangrijk om daar aan de voorkant over te debatteren. Dat gaat soms over 

één camera en soms gaat het over een groep camera's in het uitgaansgebied. Maar we 

vinden het dus wel steeds belangrijk om over een dossier met elkaar te debatteren aan de 

voorkant.

00:23:39

Voorzitter: Meneer Sijbolts u moet nog meer informatie hebben van mevrouw Wijnja?

00:23:45

de heer Sijbolts: Voorzitter, want mevrouw Wijnja heeft het over inperken van grondrechten, 

ook op het gebied van privacy. Maar volgens mij is dat juist in verschillende wetgeving 

geregeld. Twijfelt u dan aan de wetgeving en aan de wetgever?

00:24:01

mevrouw Wijnja: Nee, maar de meningsvormende sessie, waar al ruiterlijk naar gerefereerd 
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wordt hier, daar ging het ook over dat een van de dingen waar zo'n voorstel aan moet 

voldoen, of waar je naar kijkt, is of het proportioneel en subsidiair is. Dat is een afweging 

langs een soort lijn. En over een afweging kun je volgens mij heel goed debatteren. Het is 

natuurlijk niet zo, dat je een soort van vinklijstje van: check, check, check, nu is het gebeurd. 

Het is een afweging. Omdat het een inperking van grondrechten is, en we hebben het 

geregeld zoals we het nu geregeld hebben, zeggen wij: we willen dat graag houden, zoals we 

het in Groningen altijd al doen op het gebied van...

00:24:37

Voorzitter: Mevrouw Wijnja, de heer Bolle heeft een vraag voor u en dan mevrouw Blauw.

00:24:39

de heer Bolle: Ik probeer echt te begrijpen waarom het ophangen van camera's een 

ingrijpende maatregel is. Volgens mij is de inzet van de ME met wapenstok, een stuk 

ingrijpende, maar daar gaan wij niet over. Agenten die mogelijk een pistool moeten 

gebruiken, om een waarschuwingsschot leveren is heel veel ingrijpender. Als ik naar de 

HEMA ga, staat er op beeld welk broodje ik haal voor de fractie. Dan worden mijn 

grondrechten ook geschonden. Daar moet ik mee leren leven. Maar ik begrijp echt niet wat 

er zo ingrijpend is. Het is volgens mij andersom, het is volgens mij ingrijpend om de politie 

op straat te sturen zonder dat er een goed overzicht is, in deze tijd. Kan mevrouw Wijnja 

proberen om uit te leggen, wat er specifiek zo ingrijpend is aan cameratoezicht?

00:25:28

mevrouw Wijnja: Op zichzelf dat het ingrijpend is, is niet mijn mening. Dat is een vaststaand 

gegeven dat het ingrijpt op grondrechten. Ik ben het helemaal met de heer Bolle eens, dat in 

de digitalisering van de samenleving en waar allemaal camera's hangen, gebeurt dat op veel 

meer plekken. Dat is een brede ontwikkeling die zorgelijk is, waarvan ik denk dat het goed is 

dat we het daarover hebben. Ik denk dat de kern, zat in een tussenzin, namelijk waar wij wel 

en niet over gaan. Wij gaan hier wel over, zo hebben we dat nu georganiseerd. Zo doen we 

dat al jaren. Wij zijn als GroenLinks-fractie blij met die aanpak en met die manier van doen, 

en daarom willen we dat graag houden. Er ligt nu een voorstel om dat anders te gaan doen 

en ik probeer uit te leggen waarom wij graag willen doorgaan op de weg waar wij al op 

zitten.

00:26:12

Voorzitter: Mevrouw Blauw, u had ook nog een vraag?

00:26:16

mevrouw Blauw: Ja, ook om een beetje hetzelfde. Wat is er dan zo ingrijpend aan? Ik snap 

het niet. Wat is de veiligheid niet veel belangrijker? Wat is er zo ingrijpend aan preventief 

camera's inzetten en zo veel mogelijk, als je de burgers kan beschermen? Wat dan wel? Ik 

heb net ook gevraagd: maar wat dan wel?

00:26:36

Voorzitter: U bent duidelijk mevrouw Blauw.

00:26:39

mevrouw Wijnja: Dit is een typisch voorbeeld van een onderwerp, waar grondrechten 
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botsen van inwoners. Want veiligheid is inderdaad daar een van. Maar je vrijelijk kunnen 

bewegen, onbespied, is ook een grondrecht. Dat heb ik ook niet bedacht, dat is gewoon een 

grondrecht. Dit botst en dan maak je een afweging van belangen. De PVV maakt een andere 

afweging dan GroenLinks, en dat is waarom we er een debat over hebben. Dus dat is volgens 

mij alleen maar goed.

00:27:05

Voorzitter: U wilt er nog op reageren, mevrouw Blauw?

00:27:07

mevrouw Blauw: Ja, want de PVV vindt dat vrijheid en veiligheid onlosmakelijk met elkaar 

verbonden is. Dat is ook selectief, want op andere thema's, dat heb ik net ook al gezegd, 

passen jullie heel veel controle toe. Ook in deze coronacrisis. Maar op dit specifieke 

onderwerp niet. Dat is vrij selectief. Dat vind ik heel bijzonder en volgens mij kunnen jullie 

het nog steeds niet uitleggen.

00:27:29

Voorzitter: Laten we vooropstellen dat meningsverschillen nooit allemaal overbrugd kunnen 

worden en kunnen blijven bestaan. Dus laat ik mevrouw Wijnja haar verhaal afmaken.

00:27:42

mevrouw Wijnja: Dank Voorzitter. Ik heb een paar weken geleden in de raad uitgelegd 

waarom mijn fractie voor het voorstel om een camera op te hangen in Hoogkerk heeft 

gestemd. We kijken naar de vraag of er sprake is van een brede aanpak, waar camera's een 

sluitstuk zijn, of camera's zo kort mogelijk en in een zo klein mogelijk gebied worden ingezet. 

En net ging het al even over de vraag, of iets proportioneel en subsidiair is. Dat er steeds 

meer demonstraties zijn, dat het onrustiger wordt en dat er bij tijd en wijle grote groepen 

mensen op de been zijn in de binnenstad, dat zien wij ook. Dat het handig is om dan in de 

binnenstad overal goed mee te kunnen kijken, of dat je overal efficiënter kunt werken, dat 

geloof ik ook best. Die behoefte begrijpen wij ook wel. De kernvraag die wij onszelf stellen, is 

alleen of een inperking van de grondrechten waar het net over ging, die maatregel 

rechtvaardigd en wij vinden op dit moment van niet. Daarnaast hebben we tijdens de 

beeldvormende sessie over crowd-management gehoord. Dat als het gaat over 

evenementen waar veel mensen op de been zijn, er ook de mogelijkheid bestaat voor 

technische middelen die veel minder ingrijpend zijn, zoals van die telsystemen, en daarmee 

voldoet die wens ook niet aan de eis van het voorstel om subsidiair te zijn. Kortom, maar dat 

had u misschien al begrepen Voorzitter, de GroenLinks-fractie is daarmee geen voorstander 

van voorliggend voorstel.

00:29:06

Voorzitter: Dank u wel. De heer Sijbolts, uw woordvoering of heeft u nog een vraag?

00:29:11

de heer Sijbolts: Ik heb nog een vraag. Want ik heb ook het opinieartikel van GroenLinks 

gelezen. Daarin wijst u ook naar politiek Den Haag. Daar heb ik geen mening over verder. 

Maar u heeft het ook over dat u aan de preventiekant meer wilt doen. Alleen ik hoor 

GroenLinks nooit instemmen met voorstel lenof nooit komen met voorstellen, waar het gaat 

om meer investeren in toezicht en handhaving. Die oproep heeft de burgemeester volgens 
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mij ook meerdere keren gedaan aan de gemeenteraad, om daar meer geld voor uit te 

trekken. U doet dat niet, u steekt dan liever geld in de schaapskudde bijvoorbeeld. Maar als 

u dan aan de voorkant iets wilt repareren, waarom komt u dan niet met geld over de brug?

00:29:55

Voorzitter: Een kort antwoord graag.

00:29:58

mevrouw Wijnja: Dat vind ik altijd heel moeilijk Voorzitter. Wij hebben daar ook iets 

geschreven over de context waarbinnen wij werken, en dat is een bepaalde financiële 

context waar we afwegingen moeten maken en keuzes maken. Wij maken, als het gaat om 

investeren in preventie, de keuze om dat vooral te doen bij jongerenwerkers en 

opbouwwerkers. Maar onze oproep was ook heel erg, wij zien wel dat de politiecapaciteit 

onder druk staat en dat het ook iets betekent voor de mensen op straat. Wij vinden het ook 

belangrijk om dan in het geheel van dit debat, ook dat te zeggen en die oproep te doen, dat 

we graag willen dat dat probleem bij de wortel wordt aangepakt en dat het politiekorps op 

volle sterkte is, zoals zij behoort te zijn.

00:30:40

Voorzitter: Dank u wel. U had nog een korte vraag? Ik ga een beetje de tijd in de gaten 

houden, want we lopen gigantisch uit deze manier.

00:30:49

de heer Bushoff: Ik ga proberen daar straks mijn woordvoering kort te houden, maar dat is 

altijd een lastige winstwaarschuwing als ik dat zeg. Ik had nog twee vragen zelfs, Voorzitter. 

In de eerste plaats hoorde ik de fractie van GroenLinks zeggen dat met cameratoezicht er 

beter overzicht kan worden gehouden op grote groepen mensen in de binnenstad en dat dat 

zou kunnen leiden tot efficiënter werken. En dat zou zo kunnen zijn. Maar mijn vraag is: kan 

het ook niet zo zijn dat het leidt tot meer veiligheid voor de hulpverleners, omdat dan zicht 

is op waar een situatie heel dreigend is, en uit de hand dreigt te lopen? Dat daar dan de juist 

de inzet van hulpverleners op kan worden ingezet, in plaats van dat daar een black-box is, 

een je weet niet wat voor situatie zich daar voordoet en er misschien te weinig 

hulpverleners naar de situatie toe worden gestuurd? Dus dat was mijn ene vraag: kan het 

ook niet bijdragen aan de veiligheid van hulpverleners, de inzet van camera's? De andere 

vraag is eigenlijk heel praktisch van aard. Ik hoor een bezwaar bij het overdragen van de 

bevoegdheid, zoals dat nu geregeld is, naar de burgemeester toe. Maar zou de fractie van 

GroenLinks wel voorstander zijn van meer camera's bijvoorbeeld in de binnenstad en op 

plekken waar dat echt nodig is, onder andere voor die veiligheid van bijvoorbeeld 

hulpverleners en het goed kunnen managen van de openbare orde en veiligheid in de 

binnenstad?

00:32:04

Voorzitter: Mevrouw Wijnja.

00:32:05

mevrouw Wijnja: Ik vind het wel fascinerend dat de heer Bushoff de buitenwereld een black-

box noemt, want dat is natuurlijk niet zo. Het is op straat. Het is in de binnenstad. Dus dat is 

geen black-box, want je kunt er ook zicht op krijgen door er te zijn. Daar gaat het volgens mij 
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over. Heb je overzicht en ben je daar? Of wil je dat via camera's doen? Dat kan een afweging 

zijn, maar wij maken op dit moment deze afweging. Ik ben de tweede vraag nu even kwijt.

00:32:37

de heer Bushoff: Voorzitter, over het eerste punt, dat raakt me wel een beetje. Want waar 

het om gaat, een situatie zoals een aantal weken geleden, dat er rellen zijn bijvoorbeeld in 

onze binnenstad. Dan weten we met zijn allen dat het onmogelijk is, om op elke hoek van de 

straat, op elke stoeptegel een politieagent neer te zetten. Dus er moeten op dat moment 

suprême keuzes worden gemaakt, waar sturen we hulpverleners op af en waar niet? Dan 

helpt het natuurlijk als je weet waar zich bedreigende situaties voordoen. Bijvoorbeeld dat 

er een hele grote groep samenkomt, dan wil je dat je daar niet twee agenten misschien op af 

stuurt, die vervolgens in een heel bedreigende situatie terechtkomen, wat men niet wil voor 

de hulpverleners. Maar dan wil je dat je het juiste kunt doen en voldoende hulpverleners 

daar naartoe kunt sturen. Dus daar ging mijn vraag over. De tweede vraag ging over of 

GroenLinks eventueel wel bereid is om in te stemmen, heel praktisch, met meer camera's 

waar dat nodig is en dan de bevoegdheid nog laten zoals die is.

00:33:32

Voorzitter: Mevrouw Wijnja.

00:33:33

mevrouw Wijnja: Bij dat laatste, de vraag waar nodig is, daar verschillen we dan dus over van 

mening. Daarvan zeggen we: op basis van wat nu op papier staat, zijn wij er niet van 

overtuigd. Het eerste, kijk, natuurlijk is het zo dat het belangrijk is, dat je op een goede 

manier overzicht houdt en de mensen die op straat zijn, die een hele ingewikkelde, 

complexe situatie zitten, gevaarlijk soms ook, dat je die op een goede manier wilt 

ondersteunen. Alleen de vraag is, en daar gaat het mij om: hoe doe je dat op een zo goed 

mogelijke manier? Welke middelen zet je daarbij in? En wat kosten die middelen? Dan even 

niet in geldtermen, maar gewoon in de openbare ruimte. En waar houd je dan op? Want als 

dit het argument is, dan kun je ook een argument maken, om op nog veel meer 

verschillende plekken cameratoezicht toe te passen. Dat is de hele reden waarom wij 

zeggen: het is een sprake van botsing van grondrechten. Dus wij vinden dat je dat per 

situatie moet kunnen afwegen.

00:34:29

Voorzitter: Ik denk dat u uw positie heel duidelijk heeft gemaakt. Ik ga rondkijken wie ik het 

woord kan geven. De heer Heemstra.

00:34:37

de heer Heemstra: Dank u wel, Voorzitter. Onze fractie is niet per definitie tegen het voorstel 

om kortdurend cameratoezicht mogelijk te maken. Wij willen dat iedereen in Groningen 

veilig is en zich veilig kan voelen. Waar nodig of beter gezegd, noodzakelijk, maken we 

daarbij gebruik van cameratoezicht. Cameratoezicht kan met de toenemende uitingen van 

maatschappelijke onrust, een middel zijn om de veiligheid en leefbaarheid voor de inwoners, 

ondernemers, maar ook de hulpverleners te vergroten. Vanuit die optiek begrijpen wij ook 

de oproep van de burgemeester, om de uitbreiding van cameratoezicht in de binnenstad 

mogelijk te maken. Daarbij vinden we wel dat cameratoezicht geen wondermiddel is en ook 
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nooit een doel op zich mag zijn. Cameratoezicht moet het sluitstuk in een heel pakket aan 

maatregelen zijn. Het voorstel zoals het nu voorligt, roept bij onze fractie inhoudelijke en 

technische vragen op. Deze zijn inmiddels deels beantwoord of zullen nog moeten 

terugkomen in het uitvoeringsplan. Wij hadden dan ook graag gezien dat dit voorstel tegelijk 

met het uitvoeringsplan was voorgelegd. Dan hadden we nu mogelijk al een afgewogen 

keuze kunnen maken. Zo is ons inziens de proportionaliteit en subsidiariteit pas te 

beoordelen, als je onder andere weet waar en hoeveel camera's er geplaatst gaan worden. 

Het gaat ons hierbij om de goede afweging van nut, noodzaak en het effect en de impact op 

de diverse betrokkenen.

00:35:54

Voorzitter: Dank u wel. Ik zie dat u nog een vraag heeft van de heer Sijbolts.

00:36:01

de heer Sijbolts: Dank u, Voorzitter. Ik was benieuwd of de ChristenUnie ook de urgentie ziet.

00:36:05

de heer Heemstra: Zeker. Urgentie speelt daar ook een rol. Maar wat ik al aangeef: de vraag 

die dat oproept, die moet daarbij wel beantwoord worden. Het mag nooit zo zijn dat 

vanwege urgentie, we morgen camera's op gaan hangen en daarbij een niet volledige goede 

afweging maken. Dan de aanpassing van de verordening, wat met dit voorstel ook aan de 

orde is. Wij vragen ons af wat de reden is dat de verordening op het onderdeel informeren 

van de raad is gewijzigd. Dat wil zeggen dat artikel twee, lid één is verdwenen en waarom dit 

noodzakelijk is in relatie tot het voorstel: inzet van kortdurend cameratoezicht. Het 

bevreemdt ons ook, dat dit niet expliciet in het voorstel benoemd is. Graag een reactie. Wat 

ons betreft blijft het wenselijk, dat de raad altijd vooraf wordt geïnformeerd over uitbreiding 

en verlenging van cameratoezicht. Samen met het verantwoordingsverslag en tijdige 

evaluaties, helpt dat de gemeenteraad om haar democratische controle goed uit te kunnen 

voeren. Belangrijk als het om de privacy van onze inwoners gaat en zeker ook gelet op de 

technologische ontwikkelingen van de slimme camera's. Gezien de huidige verhouding en 

ook de verschillende inzichten die hier in de raad zijn, lijkt het ons goed om eerst een 

algehele brede evaluatie van cameratoezicht te houden, in combinatie met het opstellen van 

een beleids- en afwegingskader cameratoezicht.

00:37:21

Voorzitter: Meneer Heemstra, hier wil de heer Bolle op reageren.

00:37:24

de heer Bolle: Voorzitter, vindt de heer Heemstra het heel gek dat er nu een klein voorstel 

ligt? Als je de partijen hoort die tegen zijn, kunnen we de burgemeester wel een opdracht 

geven van: maak een heel plan. Om dan vervolgens hier afgestemd te krijgen. Dat heeft toch 

helemaal geen zin?

00:37:41

de heer Heemstra: Dit gaat inderdaad over het stukje aanpassing van verordening. We 

hebben de afgelopen jaren, dat is hier zojuist ook al gezegd, verschillende keren gesproken 

over cameratoezicht. We hebben ook een verordening die afliep. Die hebben we dan wel 

tijdelijk met twee jaar verlengd, maar een van de dingen die daarin naar voren komt, is dat 
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er een evaluatie zal plaatsvinden. In een brede evaluatie van cameratoezicht zou je kunnen 

kijken: waar zetten we het in? Wat was het doel daarbij? Bereiken wij dat ermee? Maar zijn 

er ook, als we kijken naar het hele aspect van veiligheid, aspecten die we hiermee niet 

borgen en kunnen we dat uitbreiden met een andere manier, bijvoorbeeld van 

cameratoezicht? Want daar gaat het hier over. Hoe het staat is volgens mij ook uit de 

verordening verdwenen. Dan ga je van vaste camera's naar eventuele mobiele camera's. Dat 

je een totale evaluatie doet van: waar hebben we als gemeente behoefte aan en hoe kunnen 

we dat verder invullen? Dan zal het ook goed zijn als daar een kader naast komt te liggen, 

welke afwegingen we meenemen. We hebben verschillende vragen ook gesteld en die zijn 

ook beantwoord door de ambtenaren. Maar bijvoorbeeld het uitvoeren van een privacy 

impact assessment is ook heel belangrijk, of is eigenlijk verplicht in dit geval. Daaruit komt 

ook een hele goede afweging voor alle betrokkenen.

00:38:51

Voorzitter: Wilt u verder gaan met uw betoog, meneer Heemstra?

00:38:54

de heer Heemstra: Jazeker, wat dat betreft is dit ook een stukje van mijn betoog. Het is ook 

belangrijk om de D[onhoorbaar] en de uitkomsten daarvan mee te nemen in de 

besluitvorming. Samenvattend: het huidige voorstel is wat ons betreft nog niet rijp voor 

besluitvorming. Dank u wel.

00:39:12

Voorzitter: Dank u wel. Meneer Bolle en dan de heer Duit. Als ik een opmerking tussendoor 

mag veroorloven, ik vind het wel prettig als jullie via de Voorzitter spreken.

00:39:27

de heer Bolle: Ga ik proberen te doen Voorzitter. Kijk, als ik deze drie coalitiepartijen hoor, 

dan begrijp ik dus wel dat er geen groot uitgewerkt voorstel ligt. Dit is een heel voorzichtig 

voorstel, met een heleboel mitsen en maren. Zoals dat het alleen wordt ingezet als 

onderdeel van een brede veiligheidsaanpak en nooit als zelfstandig instrument. Het wordt zo 

kort mogelijk ingezet en alleen op plekken, dagen en tijdstippen dat de noodzaak er is. En 

voor bezoekers van het gebied zal die inzet kenbaar worden gemaakt, zodat die mensen ook 

weten wanneer die camera's aanstonden. Maar al die dingen waar om gevraagd wordt, die 

staan in het voorstel. Evengoed hebben we een soort van theoretische discussie, waar 

mensen zich dan kunnen verschuilen achter moeilijke woorden als subsidiariteit en of het 

een hele afgewogen afweging geweest is. Terwijl het er uiteindelijk op neer komt: je bent 

tegen de inzet van cameratoezicht. Dat is prima, dat mag. Maar ik vind het dan wel gek, dat 

dingen als kentekenregistratie om het centrum in te komen, dat die ingrijpende maatregel 

die de grondrechten aantast, dat dat dan weer geen probleem is. Omdat dat dan bijdraagt 

aan het terugdringen van CO2 en het aanpakken van die smerige automobilisten. Ik vond dit 

een goed voorstel waar je eigenlijk niet aan ontkomt als je ziet, de heer Bushoff zei het net al 

heel goed, als je ziet wat er afgelopen jaren gebeurd is en zeker de afgelopen weken. Je kunt 

er ook voor kiezen om het niet te doen. Maar ik zou van die tegenstanders, ik snap het ook 

echt niet. Ik snap niet voor welke mensen we dan opkomen, om dat niet te doen. Ik snap 

niet waar we onze politie mee opzadelen door het niet te doen. Eigenlijk zegt een heel groot 
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deel van de gemeenteraad: wij weten het beter dan de experts die ook daadwerkelijk het 

werk doen op straat en die ook de veiligheidsrisico's lopen.

00:41:36

Voorzitter: Meneer Bolle, u heeft een vraag van mevrouw Wijnja. Eerst meneer Van Zoelen.

00:41:40

de heer Van Zoelen: Ik zat heel hard te zwaaien. De heer Bolle doet het voorkomen of het 

een kleine wijziging is. Maar als ik die verordening lees, dan staat er in dat de burgemeester 

mag voor een evenement of een feestje, cameratoezicht toepassen. Is cameratoezicht 

daarvoor bedoeld? Je houdt ergens een feest en de politie zegt: we hebben niet genoeg 

capaciteit om te handhaven of het maakt het makkelijker door cameratoezicht. Is 

cameratoezicht daar nou voor bedoeld?

00:42:24

Voorzitter: Meneer Bolle.

00:42:25

de heer Bolle: Voorzitter, kijk wat ik in dat stuk heb gelezen, wat ik net ook heb gezegd, het 

wordt ingezet als brede veiligheidsaanpak, nooit als zelfstandig instrument. Het wordt 

ingezet als er een specifieke noodzaak bestaat. Ik kan me best een aantal feesten voorstellen 

waarin je misschien denkt: hier komen zoveel mensen op af, hier moeten we eigenlijk 

crowdmanagement voor hebben. Denk maar eens aan feesten van een bepaalde 

studentenvereniging, waar we misschien wel eens camera's hadden willen hebben, om te 

kijken wat daar was gebeurd. Zodat we ook die mensen aan zouden kunnen pakken. Maar 

het is niet zo, dat dit voorstel ervoor gaat zorgen dat als er een feest is ergens, dat daar dan 

camera's aangezet gaan worden. Want ook die uitkijkcapaciteit bij de politie is ook niet 

oneindig. Zij gaan ook niet zomaar voor de kat zijn viool achter zo'n scherm zitten, om die 

beelden uit te kijken voor een feestje. Ik snap niet waarom deze mensen allemaal denken 

dat ze het beter weten dan de professionals.

00:43:28

Voorzitter: U heeft een vraag van de heer Venhuizen.

00:43:32

de heer Venhuizen: Dank u wel, Voorzitter. Ik was nog getriggerd door wat u zei tijdens een 

interruptie, maar ik dacht ik laat u uw woordvoering beginnen. U zei toen eigenlijk een 

beetje een valse vergelijking van: het is camera's of een ME die een pistool moet trekken, 

om waarschuwingsschoten te leveren. De vraag is dus: camera's of charges en wapens. Zo 

werd het gepresenteerd. U weet natuurlijk ook dat in Rotterdam heel veel camera's hangen 

en daar is dat ook gebeurd. Het wordt een beetje gezegd alsof het het een of het andere is. 

Maar waarom presenteert u dat zo?

00:43:57

de heer Bolle: Nee, helemaal niet Voorzitter. Ik heb dat gezegd, et ging over de vergelijking 

tussen ingrijpende maatregelen. Ik begrijp niet dat een camera een ingrijpende maatregel is 

en ik heb de vergelijking gemaakt met andere geweldsdingen, die wat mij betreft een stuk 

ingrijpender zijn, dan het ophangen van een camera. Dat was mijn betoog.
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00:44:18

Voorzitter: Dank u wel. Ik had de heer Duit het woord beloofd. Meneer Duit.

00:44:24

de heer Duit: Dank u wel, Voorzitter. Wij zijn in de basis voor extra cameratoezicht en de 

mogelijkheden, zoals ook duidelijk te kennen gegeven in de beeldvormende sessie. Als 

tegenhanger van de heer Bolle wil ik dan ook noemen, dat het misschien belangrijk is voor 

toezicht op mensen die ergens in geloven. Maar zoals uit de discussie hieraan voorafgaand 

ook blijkt, is het belangrijk dat duidelijk is welke contouren de raad mee wil geven aan de 

toekomstige invulling. Twee kernonderwerpen zijn daarin belangrijk en daar kom ik zo op 

terug, namelijk het principe kortdurendheid en de verantwoording aan de raad, zoals de 

heer Heemstra ook al noemde. Daarom zijn wij wat verbaasd over de verordening zelf en 

over de vormgeving daarvan. Ten eerste wordt in de verordening nergens gerept over, dat 

het extra toezicht mogelijk kortdurend is of wat de definitie van kortdurend dan in deze 

gevallen zou zijn. Dat terwijl in de brief naar de raad overal gesproken wordt over die 

kortdurendheid, zoals de heer Bolle ook uitgebreid besproken heeft. Dat dat ontbreekt in de 

verordening, maakt het voor de raad natuurlijk lastig, om uiteindelijk terug te kunnen 

grijpen op de kortdurendheid zoals genoemd in die brief. Ten tweede wordt er in de brief 

gesproken over verantwoording afleggen aan de raad bij extra cameratoezicht. Echter is in 

de verordening, wat de heer Heemstra dus noemde, juist dit artikel geschrapt dat zegt dat 

de verantwoording afgelegd dient te worden, namelijk lid twee, sub één van artikel twee. 

Wij zijn erg benieuwd naar de reden achter de keuze voor het niet benoemen van de 

kortdurendheid, maar vooral ook dus het schrappen van het artikel met betrekking tot de 

verantwoording. Dat zouden we dan ook graag terugzien in de verordening zelf, want dat 

maakt het in onze ogen een stuk makkelijker, om dit stuk te behandelen en maakt het een 

heel groot deel van de discussie die wij hier op dit moment voeren overbodig. Dank u wel.

00:46:04

Voorzitter: Fijn. Dank u wel. Wie kan ik het woord geven? Mevrouw Jacobs en dan de heer 

Huisman.

00:46:10

mevrouw Jacobs: Dat is goed Voorzitter. Dank u wel. Laten we even helder zijn: mijn fractie 

is geen voorstander van cameratoezicht. Dat zeg ik om de redenen dat camera's nooit een 

doel op zich zijn en het ophangen van camera's moet ergens aan bijdragen. Wat wij het 

allerbelangrijkste vinden, is dat wij voorstander zijn van een veilige stad voor bezoekers, 

voor inwoners, voor personeel, voor ondernemers, maar ook, zoals wij tijdens de 

beeldvormende sessie hebben gehad, ook de veiligheid voor onze gebouwen. En daar zien 

we ook dat er een hele hoop nieuwe gebouwen zijn die ook bescherming genieten. Wij 

vinden dat er een hele goede balans moet zijn tussen preventie en repressie. Daarom vinden 

wij ook dat we vooral door moeten gaan met de opbouwwerkers en de jeugdwerkers, zoals 

mevrouw Wijnja ook zegt. Maar wat ons betreft is het én én. Volgens mij hebben wij ook 

nooit gezegd, of staat ook niet in het voorstel: er moeten drie camera's komen ter 

vervanging van zes opbouwwerkers of wat dan ook. Wat ons betreft is het dus én én. We 

blijven inzetten op de inzet in de wijken. Daarnaast hebben we cameratoezicht met 

repressie als sluitstuk. Volgens ons is dat heel belangrijk. Daarnaast zien we natuurlijk ook, 
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het laatste incident gaf dat ook aan, dat het niet per se, we zijn natuurlijk een stad van enige 

omvang, dat het niet per se de mensen uit onze wijk zijn. Die in onze gemeente dingen doen 

die we eventueel op een beeld zouden willen vastleggen. Wat ik denk ook heel belangrijk 

vind, ik snap dat het een inperking op de vrijheid is, maar op het moment dat ik door de 

Poelestraat, door de Peperstraat, of op de Grote Markt loop, heb ik nooit het idee gehad: nu 

word ik beknot in mijn veiligheid, nooit in mijn vrijheid. Ik refereer eraan, en dat is ook wat 

meneer Bolle zegt: de camera van de HEMA wordt door heel veel mensen bekeken. De 

camera van de politie, en misschien kan de burgemeester daar nog even op ingaan, met 

welke veiligheidsaspecten dat is gewaarborgd. Ik heb af en toe het idee, als we het hebben 

over inperken van vrijheden en grondrechten, dat de beelden op het open net te zien zijn 

ofzo. Ik heb echt op YouTube gekeken, maar daar zijn ze echt niet te zien. Ik heb mevrouw 

Wijnja haar ingezonden stuk ook gelezen, dat ze zegt dat een lijstje, dat wij hebben heel 

weinig camera's, dat dat op zich niet van belang is. Dat ben ik ook met haar eens. Ik merk 

trouwens wel, dat als wij koploper willen zijn in de energietransitie en wat dan ook, dan is 

een lijstje wel van belang. Dus het is natuurlijk ook subjectief shoppen, maar dat doen we 

allemaal bij tijd en wijle. Wat ik heel belangrijk vind, is dat Groningen laag scoort. Niet alleen 

laag ten opzichte van Amsterdam en Rotterdam, maar ook ten opzichte van steden van 

vergelijkbare omvang, maar ook met vergelijkbare problematiek. Dat we de professionals 

bijna een noodkreet horen uiten: help ons, laat ons ons werk goed doen, laten ons niet 

werken met middelen uit de vorige eeuw. En dat wij als volksvertegenwoordigers, en dat 

gebeurt de afgelopen weken vaker, tegen de professionals zeggen: wat u zegt, het zal mij, ik 

weet het beter. Ik vind het echt heel erg. Wij vinden echt de mening van experts van groot 

belang. Wij zouden ook de burgemeester heel graag willen horen, wat hij denkt dat de 

consequentie is op het moment dat wij niet overgaan tot verruiming van cameratoezicht, en 

wat de impact is voor de politieagent op straat en voor de bezoeker van onze gemeente en 

de inwoners. Dank u wel.

00:49:37

Voorzitter: Daar moet u nog even op wachten, want eerst heeft mevrouw Wijnja nog een 

vraag voor u.

00:49:43

mevrouw Wijnja: Op zichzelf ben ik het helemaal met mevrouw Jacobs eens, dat je de 

vragen en adviezen van experts serieus moet nemen. Dat doen wij ook, gelukkig doet de 

VVD dat ook. Alleen mijn vraag is: op het moment dat je stelt, want dat is volgens mij de 

kernvraag, het is aan de ene kant een botsing van grondrechten en vervolgens ga je kijken 

voor de problemen die je hebt, is dit dan het middel wat het gaat oplossen? Als het dan gaat 

bijvoorbeeld over de rellen of gedonder in de binnenstad, dan vraag ik mevrouw Jacobs als 

de stelling dan is, ga ik even vanuit bij de VVD: camera's kunnen helpen om het veiliger te 

maken. Waarom is dat in andere steden dan niet zo? Dan is dat toch niet het antwoord op 

die vraag. Dat is dan toch niet het middel?

00:50:29

mevrouw Wijnja: Dank u, Voorzitter. Dat zegt u nu omdat er in Rotterdam rellen zijn 

geweest, en Rotterdam meer camera's heeft dan Groningen. Er zijn natuurlijk ook een hele 

hoop steden waarbij de politie adequaat kan ingrijpen, en dat kan de burgemeester en de 

15



Cameratoezicht

heer Smilda ongetwijfeld nader duiden, er zijn gemeentes die heel veel camera's hebben, 

waar de politie juist adequaat kan ingrijpen. We kunnen allemaal zeggen: Rotterdam heeft 

meer camera's dan Groningen, daar is het uit de hand gelopen. Dan kan ik nog een 

voorbeeld noemen: dat is vorig jaar ook bij de lockdown rellen in Eindhoven geweest. Als dat 

nu ons referentiekader is? We kunnen ook zeggen dat er in Almere vrij weinig te doen is, vrij 

weinig onrust.

00:51:08

Voorzitter: Ik denk dat uw antwoord wel duidelijk is. Ik ga naar de heer Huisman, die wil ik 

het woord gegeven.

00:51:14

de heer Huisman: Dank u, Voorzitter. Zoals u weet zijn we als SP geen voorstander van het 

steeds maar weer uitbreiden van cameratoezicht. De burgemeester geeft in het 

raadsvoorstel aan, dat er in de afgelopen periode ontwikkelingen te zien zijn van 

maatschappelijke onrust en polarisatie. Met als gevolg een verhoogd risico op 

ongeregeldheden. Cameratoezicht zou dan moeten bijdragen, om bij ongeregeldheden 

beter te kunnen handhaven en tevens ingezet kunnen worden bij grote publiekstromen.

00:51:42

Voorzitter: Meneer Huisman, mevrouw Jacobs heeft een vraag voor u.

00:51:46

mevrouw Jacobs: Dank u Voorzitter. U heeft het over een steeds maar uitbreidend 

cameratoezicht. Wanneer is het cameratoezicht uitgebreid dan?

00:51:55

de heer Huisman: Dat is de afgelopen periode niet gebeurd, en daar zijn we blij om.

00:51:57

mevrouw Jacobs: Afgelopen decennia, meneer Huisman.

00:51:59

de heer Huisman: Ja, dus de afgelopen periode. Wat wij missen in het raadsvoorstel is een 

nadere analyse van de oorzaken, die leiden tot maatschappelijke onrust en polarisatie.

00:52:17

Voorzitter: Meneer Huisman, u moet nog even de adem inhouden want meneer Sijbolts gaat 

een vraag stellen.

00:52:23

de heer Sijbolts: Dank u, Voorzitter. De heer Huisman was net bezig met het opsommen van 

een rijtje waarom de SP-fractie wel of niet tegen cameratoezicht is. Volgens mij sloeg de 

heer Huisman nog een belangrijk punt over en dat is de pakkans en het deel van de 

opsporing van een situatie. Die sloeg u volgens mij over. Vindt u niet dat cameratoezicht 

daar ook een belangrijke rol in speelt, ook in het veroordelen van mensen?

00:52:58

de heer Huisman: Dat zou kunnen. Maar als die er is, zorgt dat de maatschappelijke onrust 

die er ontstaat, heb je dat laatste niet nodig. Zo kijk ik er tegenaan, of zo kijken wij daar 
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tegenaan. Hoe komt het dat de overheid niet meer als medestander wordt gezien, maar als 

tegenstander? Hoe komt het dat de autoriteit van een politieagent niet meer geaccepteerd 

wordt? Zijn de salarissen van agenten niet te ver achtergebleven door bezuinigingen? Is de 

opleiding van agenten nog wel voldoende? Zijn er voldoende wijkagenten die in de 

haarvaten van de wijk zitten? In Groningen zijn in twee wijken, twee wijkagenten. In alle 

overige wijken is er één wijkagent.

00:53:43

Voorzitter: Meneer Huisman zou u alstublieft tot het onderwerp willen komen. U maakt een 

hele grote U-bocht.

00:53:46

de heer Huisman: Ik maak misschien een hele grote U-bocht, maar deze grote U-bocht 

betekent wel dat de oorzaken niet in de stukken wordt genoemd. De oorzaken waarom wij 

in deze situatie zitten, waarom dat cameratoezicht uitgebreid dient te worden. Want in het 

stuk wordt ook aangegeven, in het raadsvoorstel, Voorzitter: polarisatie, verdere polarisatie. 

Ik geef in dit stuk aan hoe wij ertegenaan kijken, waardoor dat komt. Dat is voor mijn gevoel 

de oorzaak.

00:54:23

Voorzitter: Maar dan gaat u nog wel even in discussie met de heer Sijbolts en met de heer 

Bushoff.

00:54:27

de heer Sijbolts: Dank u, Voorzitter. Maar dan zegt de heer Huisman dus namens de fractie 

van de SP, dat zij twijfelen aan het opleidingsniveau van de politieagenten, van de mensen 

op straat. Want u had het net over opleiding van agenten. Probeert u nu echt te vertellen, 

dat het opleidingsniveau van agenten zo belabberd slecht is, dat daarom camera's moeten 

worden ingezet?

00:54:52

de heer Huisman: Deze week zijn hier in de Tweede Kamer vragen over gesteld. Vandaar dat 

ik dit ook nog weer aanhaal.

00:55:01

de heer Sijbolts: Voorzitter, ik zit hier in de gemeenteraad van Groningen, niet in de Tweede 

Kamer.

00:55:05

Voorzitter: Deze discussie zetten we opzij en ik geef het woord aan de heer Bushoff.

00:55:11

de heer Bushoff: Dank u wel, Voorzitter. Kijk, als er een partij is die het ook ontzettend 

belangrijk vind om te investeren in opbouwwerk, in jeugdboa's, in wijkagenten waar wij dan 

overigens niet over gaan, maar wel over het opbouwwerk, welzijnswerk, jeugdboa's, al dat 

soort preventieve maatregelen om te voorkomen dat jongeren op het verkeerde pad 

terechtkomen, of om te voorkomen dat er onrust ontstaat in de samenleving, dan is het de 

Partij van de Arbeid wel. Ik heb daar ook in mijn betoog tijdens het voorjaarsdebat heel veel 

aandacht aan besteed. We hebben daar ook een motie voor ingediend. Maar met al die 
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dingen die we kunnen doen en die we wat de Partij van de Arbeid betreft ook moeten doen, 

is de SP dan van opvatting dat het dan nooit meer uit de hand zal lopen in de binnenstad en 

dat het, als we alles zouden doen wat de SP zou willen, het altijd helemaal vlekkeloos zal 

verlopen in onze samenleving?

00:55:59

Voorzitter: De heer Huisman.

00:56:00

de heer Huisman: Ik denk niet dat wij in een ideale samenleving zitten, waardoor dat dat zou 

gebeuren. Ik ga, want anders komen we ook met de tijd in in de knel te zitten. Wat wij 

verder hebben, als het gaat om repressie en preventief of pro-actief bezig zijn, stellen wij 

ons wel de vraag, waar de heer Bushoff het nu ook over heeft met betrekking tot de 

wijkteams, zijn er voldoende jeugd- en jongerenwerkers, zijn er voldoende 

straathoekwerkers die zorgen dat dit soort zaken?

00:56:35

Voorzitter: Ja, ik wil toch echt even terugkeren naar het onderwerp, juist ook omdat er een 

heleboel bij dit incident, jongeren uit andere dorpen en omgeving betrokken waren. Dus 

laten we het hebben over de camera's, meneer Huisman.

00:56:50

de heer Huisman: Daar ga ik nu naar terug. Deze burgemeester geeft aan, dat hij meer 

camera's in de stad wil ophangen. Als hij dit wil, dan willen wij als SP, een analyse over de 

oorzaken die ik al genoemd heb. Voordat wij ook maar enigszins willen praten over verdere 

uitbreiding, willen wij graag dat hij zich gaat inzetten voor meer agenten, wijkagenten en 

jeugdagenten, en jeugd- en jongerenwerkers in deze stad. Gaat u naar Den Haag, 

burgemeester, om hiervoor te pleiten.

00:57:31

Voorzitter: Dank u wel. Nee, geen vraag meer. We zijn al hartstikke over de tijd. Meneer 

Bushoff, ik geef u het woord voor uw eigen woordvoering.

00:57:42

de heer Bushoff: Voorzitter, dat is ook goed. Ik zat nog na te denken over wat ik zou zeggen 

in mijn eigen tijd dan. Maar ik denk dat ik daar wel uit ga komen, meestal lul ik de tijd wel 

vol. Maar wat mij toch een beetje duizelt in dit debat, is dat volgens mij iedereen die het 

heeft over dat je moet inzetten op de preventieve kant van de oorzaken, waarom soms 

dingen uit de hand lopen en waarom we ongeregeldheden zien, die vindt mij en de Partij van 

de Arbeid altijd aan hun zijde. Ja, we moeten natuurlijk inzetten op meer opbouwwerkers. 

We moeten natuurlijk inzetten op meer jeugdwerkers, we moeten ontzettend ons best doen 

om ervoor te zorgen dat we voorkomen dat jongeren op het verkeerde pad raken of dat 

jongeren naar een binnenstad komen om te gaan rellen. Al dat soort zaken moeten we 

natuurlijk doen. De SP stelde net al de vraag: dat zouden we graag van de burgemeester 

willen, dat die zich daar hard voor maakt. En dan denk ik: dan heeft de SP even onder een 

steen geleefd, want we hebben natuurlijk onze burgemeester gehad, die nota bene met zes 

of vijftien andere burgemeesters, de oproep bij Den Haag heeft neergelegd om juist die kloof 

die we zien in de samenleving te dichten, om meer middelen krijgen om te investeren in 
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welzijns- en opbouwwerk. Al dat soort dingen, dat moet gedaan worden en dat doen we in 

Groningen ook best wel goed. Maar zelfs als we al dat soort dingen doen, en zelfs als we 

nota bene dat nog veel meer gaan doen, dan weten we dat we geen ideale samenleving 

hebben en dat er altijd nog ongeregeldheden zullen zijn. Dus ook met al het preventieve 

werk dat we kunnen doen, is het soms zo dat er nog mensen gaan rellen. Dat helaas 

hulpverleners soms nog in hele benarde situatie terechtkomen. Dat hebben we afgelopen 

keer tijdens de rellen ook gezien. Juist daarom, omdat er dus af en toe hulpverleners in heel 

benarde situatie te komen, zou je willen dat je daar die hulpverleners zo goed mogelijk op 

die situatie kan toerusten en daarbij zijn camera's behulpzaam. En is het dus ook heel 

logisch, dat wij in Groningen in dat soort situaties en specifiek onder allerlei voorwaarden, 

die onder andere de heer Bolle ook noemde, het mogelijk maken om cameratoezicht in 

Groningen uit te breiden. En wat mij dan erg stoort in dit debat, om heel eerlijk te zijn, is dat 

geen van de partijen die schijnbaar tegen cameratoezicht is, zelf een alternatief aandraagt, 

waar ze het over hebben gehad met experts, over wat zij dan kunnen doen.

00:59:55

Voorzitter: Meneer Bushoff, u heeft een vraag van de heer Van Zoelen.

01:00:16

de heer Van Zoelen: De heer Bushoff heeft het over rellen. We hebben de laatste tijd ook 

ontzettend geïnvesteerd in een bruisende stad, in festivalisering. Het moet meer en meer en 

de binnenstad die bruist eigenlijk over. Het wordt daar steeds drukker. Dat is een 

beleidskeuze, daar investeren we in. We willen meer, dat wil uw partij ook. Deze 

verordening zoals deze voorligt, maakt het dus mogelijk om dat beleid te ondersteunen. 

Want je hebt minder capaciteit nodig. Ga je een feestje organiseren, dan zet je daar een 

paar camera's neer. De burgemeester kan dat met deze verordening doen. Mijn vraag is: 

vindt de heer Bushoff het gerechtvaardigd, om cameratoezicht daarvoor toe te passen?

01:00:58

de heer Bushoff: Voorzitter, ik ben gewend dat we in deze raad juist proberen in ieder geval 

op inhoud de discussie te voeren. Dit raakt kant noch wal als het om de inhoud gaat. De 

voorbeelden die de Partij voor de Dieren aanhaalt, daar is helemaal geen sprake van. Dat 

staat niet in dit raadsvoorstel. Bij de inzet van camera's moet altijd voldaan worden aan een 

heel aantal criteria. Nota bene zou er nog een uitvoeringsplan van onder andere het college 

en de burgemeester komen, als wij hiermee instemmen. Waarin al dit soort zaken, wanneer 

het ingezet wordt, hoelang, welke camera's, waar? Al dat soort zaken zouden nog in dat 

uitvoeringsplan geregeld kunnen worden. Dus dat in de eerste plaats. In de tweede plaats, 

we hebben de camera's soms ook nodig, naast dat wat ik al noemde, voor het waarborgen 

van de veiligheid van onze hulpverleners. Dat is voor ons, als Partij van de Arbeid, een 

belangrijke redenen waarom wij, hoewel wij terughoudend zijn in cameratoezicht en het is 

niet als wondermiddel zien, wel denken dat het op dit moment noodzakelijk is om meer 

camera's in Groningen op te hangen. Is het ook nodig om bijvoorbeeld demonstraties, waar 

u gelukkig ook af en toe in meeloopt, ook in veilige en goede banen te kunnen laten 

verlopen. Dus ook in het belang van het kunnen faciliteren van hele grote demonstraties in 

onze binnenstad, in het belang van hulpverleners en in het belang van veilig kunnen uitgaan 

in de stad Groningen, is het soms nodig om cameratoezicht in te zetten.
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01:02:18

Voorzitter: Meneer Bushoff, dit was het einde van uw betoog? We gaan het even heel kort 

houden, want we hebben nog tien minuten voor deze vergadering. Dus meneer Bushoff mag 

nog een laatste zin uitspreken en dan heb ik nog twee sprekers.

01:02:37

de heer Bushoff: Voorzitter, mijn laatste zin was, dat er volgens mij duidelijkgemaakt is dat 

het echt geen wondermiddel is: cameratoezicht voor de PvdA. Dat wij daar terughoudend in 

zijn. Onder hele strenge voorwaarden, maar dat we nu de noodzaak zien. Wat mij dan toch 

duizelt, en dat is ook mijn afsluitende zin, is dat geen van de tegenstanders van 

cameratoezicht heeft aangegeven, hoe zij dan denken bijvoorbeeld de veiligheid van 

hulpverleners in dat soort situaties wel te gaan waarborgen of in ieder geval te gaan 

verbeteren zonder cameratoezicht? Dat antwoord zou ik graag willen.

01:03:07

Voorzitter: Punt. Meneer Van Zoelen wilt u uw woordvoering doen?

01:03:12

de heer Van Zoelen: Ja, doe dat dan maar gelijk. Wij kunnen de veiligheid van de 

hulpverleners beter garanderen door misschien wel wat minder feestjes te organiseren. 

Laten we daar dan maar mee beginnen, als antwoord op de heer Bushoff. Wat ik ook nog 

tegen de heer Bushoff wilde zeggen: het staat gewoon letterlijk in de verordening, 

demonstraties of evenementen. Maar goed, ik kan ten eerste volledig aansluiten bij 

GroenLinks. Een mooi opinieartikel wat is verschenen. Geschreven door mevrouw Wijnja en 

de heer Leemhuis. Daar staan in grote lijnen ook wat wij ervan vinden. De Partij voor de 

Dieren vindt dat alleen cameratoezicht of kort cameratoezicht, mag worden toegepast op 

een vooraf aangewezen risicogebied. Bijvoorbeeld denk aan de Voermanstraat of denk 

bijvoorbeeld aan Hoogkerk. Je zou ook nog misschien, als je het goed beargumenteerd voor 

de Gele Loper. Dan dat het deel uitmaakt van een groot pakket van maatregelen en dat er 

ook een verantwoording moeten worden afgelegd aan de raad. De burgemeester heeft hier 

plotseling een verordening neergelegd, en allerlei dingen daarin geschrapt en in gewijzigd. 

Wat mij dus daar in verbaast, dat heb ik ook al in de interrupties gezegd, is die aan- en 

uitknop. Je organiseert een evenement en je zet die camera aan en zegt aan het eind: dat 

moesten we doen, want dat kon wel eens gevaarlijk worden. Ik heb vaak werkbezoeken bij 

de politie gehad, en ik heb het al vaker gevraagd: heb je wel genoeg capaciteit voor al die 

evenementen, dat het steeds bruisender wordt? En de politie zegt daarop: ja, wij willen geen 

spelbreker zijn. Wij staan er gewoon. Dat is echt heel nobel en dat is heel goed. Mijn vraag is 

ook aan de politie van: misschien moet er ook eens een ander geluid komen, dat u zegt: nee, 

wij zitten aan de top van onze capaciteit. En wij zien dus niet het voorgestelde 

cameratoezicht als een oplossing voor het capaciteitsprobleem. Tot slot ben ik dus nu 

benieuwd wat de burgermeester nu gaat doen met deze verordening. Want zoals het er nu 

naar uitziet...

01:05:24

Voorzitter: Daar krijgt u zometeen het woord voor, meneer Van Zoelen.
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01:05:27

de heer Van Zoelen: Ik ben heel erg benieuwd. Waarom voeren wij überhaupt dit gesprek, 

als dat van tevoren eigenlijk al duidelijk was, dat dit de uitkomst van dit gesprek zou zijn?

01:05:36

Voorzitter: Dank u wel. Ik geef tot slot nog het woord aan mevrouw Blauw. Ik moet haar 

helaas vragen het kort te houden.

01:05:45

mevrouw Blauw: Ik ga het proberen heel kort te houden. Wij kunnen ons wel aansluiten bij 

de heer Bushoff van de PvdA. We willen het nog wel wat harder stellen. Een gezond en 

gelukkig Groningen, daar hoort zeker veiligheid bij. Veiligheid is namelijk vrijheid en daarom 

vinden we bij de PVV dat het onlosmakelijk met elkaar verbonden is. Het is prima wat ons 

betreft, dat preventief cameratoezicht verruimd wordt, zodat onruststokers of criminelen 

sneller gepakt kunnen worden. Wat wij niet helemaal in het stuk teruglazen en waar wij een 

beetje een naar onderbuikgevoel van krijgen, is dat we willekeur moeten voorkomen. Dus 

het verzoek van de PVV is dan ook, dat er bij elke demonstratie en event zo veel mogelijk 

camera's ingezet worden. Dus wat ons betreft maximaal camera's inzetten, maar dan ook 

voor alles. Graag horen we van het college of van de burgemeester of dit ook gaat gebeuren. 

Als we dan toch overal cameratoezicht invoeren, kunnen we dan ook gewoon weer oud en 

nieuw vieren? Zodat de goeden niet onder de kwaden lijden? Afsluitend waar ik net nog 

bedacht van de privacy, daar horen we alle partijen over. Maar waarom hoor ik, of 

tenminste van een aantal partijen, maar waarom hoor ik de partijen die er zo prat op gaan, 

niet over de coronapassen? Want de overheid, die weet namelijk doordat de qr-codes overal 

gecontroleerd worden, weet de overheid continu waar iedereen is. Dat was het.

01:07:13

Voorzitter: Fijn. Dank u wel. Dan tot slot. De heer Sijbolts. Die was al zoveel aan het woord 

geweest, dat ik niet in de gaten had dat u nog geen woordvoering had gedaan. Maar die 

krijgt als laatste de woordvoering.

01:07:23

de heer Sijbolts: Dank u, Voorzitter. Ik zal het kort houden. Ik begin even bij waar de heer 

Van Zoelen van de Partij voor de Dieren mee afsloot. Dat zijn dan mijn eigen woorden: als de 

uitkomst van dit gesprek al vaststond, waar we het dan over hebben? Ik denk dat de heer 

Bolle van het CDA daar al een paar zinnige opmerkingen over heeft gemaakt, de 

gevoeligheden binnen de coalitie. Maar ik denk ook dat de oorzaak en urgentie een reden is, 

waarom we hierover spreken. Dat de burgemeester het zo urgent heeft gevonden, 

klaarblijkelijk dit voorstel wel naar de raad te brengen met de wetenschap dat de kans van 

slagen misschien wat penibel zou worden. Voorzitter, de wereld waarin men leeft, is 

veranderd. We zijn inmiddels de zesde gemeente van Nederland. Daar is overigens ten 

zuiden van Helpman niet iedereen heel trots op. Maar het zijn van zo'n grote gemeente kent 

voordelen, maar ook nadelen. Daarbij horen ook grootstedelijke problemen op het gebied 

van overlast en bijvoorbeeld criminaliteit. Wij zijn geen plattelandsgemeente meer uit de tijd 

waar we bij dreiging de bruggen op konden halen en de stadspoorten konden sluiten. Ik had 

mijn collega's hier aanwezig, nog een aantal zaken willen meegeven waar het gaat over 

wanneer een gemeenteraad en burgemeester voorstellen kan doen, om cameratoezicht toe 
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te passen. Waar we dan aan zouden moeten toetsen. Ik neem aan dat u dat zelf weet, dus ik 

ga dat vanwege de tijd overslaan. De gemeentewet, daar heb ik in interrupties ook al iets 

over gezegd. Daar is het een en ander geregeld. Maar ik wil nog wel eventjes stilstaan bij de 

opmerkingen van mevrouw Van der Velde van Horeca Nederland. Zij heeft volgens mij een 

aantal goede argumenten gegeven, waarom het ook van belang is voor de bezoekers van het 

uitgaanspubliek, maar ook van de mensen die werken in de horeca, waarom cameratoezicht 

een toevoeging kan zijn. Ik heb ook al iets genoemd in een interruptie over wat je kunt doen, 

op het moment dat er iets misgaat. Ik kan mij nog een keer beelden herinneren, maar dat 

mag ik niet zeggen, dat waren vrij schokkende beelden die ik toen heb gezien. Volgens mij 

was het goed dat er toen camera's hingen, omdat je ook bij opsporing dan meer 

mogelijkheden hebt.

01:09:40

Voorzitter: Kunt u afronden, meneer Sijbolts?

01:09:42

de heer Sijbolts: Dat wil ik. De Stadspartij en 100% Groningen zetten veiligheid op één. We 

moeten toetsen aan een aantal criteria en kaders. Wij vinden dat het voorstel van het 

college voldoende voldoet aan onze criteria.

01:09:57

Voorzitter: Dank u wel. Dan geef ik nu het woord aan de burgemeester.

01:10:02

Burgemeester Schuiling: Voorzitter, ik waardeer het in de eerste plaats heel positief, dat de 

verschillende aspecten bij cameratoezicht zo breed voor het voetlicht komen. Maar ik denk 

dat mijn beantwoording ook nogal weer wat reacties op zal roepen. Dus ik zal ook proberen 

aan het eind een voorstel te doen, om de discussie ook recht te doen, want het is belangrijk 

genoeg. Ik wil vooropstellen dat veel van de critici op cameratoezicht, en die zijn gelukkig rijk 

in deze raad vertegenwoordigd, in mij een medestander vinden. Want ik geloof niet dat 

iemand mij ervan verdenkt dat ik erg nieuwsgierig ben, om te zien waar iedereen loopt en 

wat iedereen doet. Daar gaat het helemaal niet om. Ik vind ook dat in het gesprek nu een 

aantal tegenstellingen wordt geïntroduceerd, die wat mij betreft helemaal niet relevant zijn. 

Waar het om gaat is, dat we aan de ene kant zien dat ten opzichte van paar jaar geleden de 

aard van demonstraties enorm is veranderd. Dat hebben we bij de laatste demonstraties in 

ons hele land gezien. Wat zich er onder andere in uit, dat kleine groepjes met gebruik van 

social-media zich snel over het stadscentrum verspreiden. Wat de vraag oproept, om op dat 

moment heel efficiënt om te gaan met de beperkte politiecapaciteit die er is. Dat is een facet 

en dat is echt veranderd ten opzichte van een tijd geleden. Een heel ander aspect is, dat we 

steeds meer demonstraties zien. Dat is ook een landelijke trend. Dat we ervoor willen 

zorgen, dat zonder dat het verder tot enige escalatie leidt of hoeft te leiden, dat we die 

menigten goed door een stad kunnen geleiden, of dat we de hulpdiensten snel ter plekke 

kunnen krijgen. En er hoeft helemaal niet iets gevaarlijks of wat dan ook te zijn. Dus de vraag 

die werd gesteld: moet er soms ook cameratoezicht zijn bij feesten of iets wat helemaal niet 

risicovol is? Is het antwoord dus ronduit ja, om ervoor te zorgen dat men efficiënt zijn werk 

kan doen. Ik heb in het verleden ook in deze raad een aantal keren aangegeven dat ik niet 

een heel dikke evaluatie of een heel dik pak papier nodig heb, om aan te gegeven waar het 
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in deze gemeente aan schort. Wij missen bij toezicht houden, bij risicovolle evenementen, of 

risicovolle demonstraties, of gebeurtenissen, of wanneer er heel veel mensen, denkt aan 

een Koningsdag of een bloemetjesjaarmarkt iets onschuldigs, in deze stad zijn, dan missen 

wij gewoon feitelijk heel veel informatie die met meer camera's beschikbaar zouden zijn. En 

dat is nuttig, omdat je op zo'n moment, als er zich iets voordoet, heel snel ter plekke kunt 

zijn, zuinig bent met je capaciteit en op zo'n moment dus heel effectief op kunnen treden. 

Volgens mij is dat ook iets wat onze inwoners van ons verwachten, wat de bezoekers 

verwachten die op dat moment in die binnenstad zijn, en wat als je hier in deze historische 

binnenstad vastgoed hebt, wat je dan ook van, in deze tijd tenminste, een overheid mag 

verwachten. Veiligheid, dat is de reden waarom een overheid is opgericht. Dat is natuurlijk 

de primaire taak. Mensen kijken ook: wat is er in deze tijd technisch mogelijk? Ik denk dat 

men van ons mag verwachten, dat wij dat dan doen. Even de volgorde der dingen. Dit 

voorstel is ervoor bedoeld, om te peilen bij u of wij met een uitvoeringsagenda aan de gang 

kunnen gaan. Ik heb dat vertrouwen wel. Ook met deze discussie, ook bij D66 en ook bij 

ChristenUnie. Liever heb ik dat we dit punt eerst passeren. Ik kom er zo nog op terug, maar 

ik hoor wel uit de woordvoeringen dat men zegt: we zijn best bereid om daar het gesprek 

aan te gaan. Wij zien die veranderingen ook wel. Waarom hebben we voor deze volgorde 

gekozen? Omdat het ongelofelijk veel werk is, juist uit een oogpunt van zorgvuldigheid, om 

een uitvoeringsagenda te maken. Want u moet zich voorstellen, dat ik op dat moment dus 

invulling gegeven aan de proportionaliteit en aan de subsidiariteit. Met andere woorden: 

voordat we heel veel ambtelijke capaciteit vrij gaan maken, om daaraan te gaan werken, 

daar hoort ook een budget bij, daar hoort nog bij dat u in discussie komt over die 

uitvoeringsagenda waarin ik gemotiveerd aangeef daar en daarom willen we dat en daar 

hoort ook een budget bij. Er hoort ook een aanwijzingsbesluit bij, waar ook de raad bij 

betrokken is. Dan wil ik wel een beetje zekerheid hebben, dat dat in deze raad landt. Dan 

kom ik even op het juridische punt. We hebben een model algemene plaatselijke 

verordening, die in de meeste gemeenten in ons land van toepassing is. In dat model daar 

staat: de burgemeester is bevoegd te besluiten tot plaatsing van camera's voor een 

bepaalde duur ten behoeve van toezicht op een openbare plaats. In de gemeente Groningen 

hebben we ervoor gekozen, om daar invulling aan te gegeven met een aparte verordening. 

Dat is heel uitzonderlijk. Maar de consequentie van het feit dat er een aparte verordening is, 

beekent dat we bij elk besluit waar een verandering optreedt in de vaste camera's, en zoals 

u weet uit de meningsvormende sessie in de raad, zijn dat in de gemeente Groningen, zesde 

gemeente van Nederland, uitzonderlijk weinig ten opzichte van vergelijkbare steden. Dat 

betekent dat voor elk besluit, wij naar de raad toe moeten en dat duurt nogal een tijd, om 

ervoor te zorgen dat dan op enige plek een camera kan worden opgehangen. In deze tijd, 

met deze risico's, met deze behoefte aan crowdcontrol duurt dat gewoon te lang. Ik zeg dus 

niet: ga terug naar het model-APV wat op zich voldoende garanties biedt, dat in ieder geval 

deze burgemeester niet overal die stad vol gaat hangen met camera's, daar voortdurend aan 

het uitkijken is en daar op geen enkele wijze de raad bij betrekt. Dat kan niet eens. Ik zeg 

wel: zoals we het nu in deze deze tijd georganiseerd hebben, is het buitengewoon onhandig, 

inflexibel en dat betekent dat we risico's lopen in deze gemeente, die niet nodig zijn. En die 

op het moment dat wij een afspraak kunnen maken over: op die plek gaan we camera's 

ophangen, dat is het regime wat erbij hoort, onder die omstandigheden, maar nogmaals, dat 
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kunnen dus ook gewoon vrolijke omstandigheden zijn waarbij hele grote mensenmassa's op 

de been zijn, maar waarbij wel intelligent is om die camera's op dat moment aan te zitten, 

dan geeft dat precies de ruimte die nodig is om dat te doen. Natuurlijk hoort daar 

verantwoording bij, maar daarover moeten we dan in die uitvoeringsagenda ook verder met 

elkaar komen te spreken, hoe we dat doen. Maar u zult ook begrijpen, dat ik dat niet altijd 

vooraf kan doen. Het is een besluit op dat moment van de mensen die in het veld staan, 

waarvan ik het vertrouwen heb dat ze echt voldoende discreet omgaan met de gegevens die 

op dat moment nodig zijn. Waarbij we soms in een driehoek zullen besluiten. Dan heb je ook 

nog een keer de inbreng van het OM en de politie. Onder die omstandigheden gaan we het 

aanzetten en natuurlijk hoort daar wat mij betreft ook een verantwoording achteraf nodig. 

Ik zou kunnen zeggen: dat is ook tegelijkertijd weer input voor een evaluatie, doen we het 

goed? Dat we na een aantal maanden zeggen van: dit is het wat het heeft opgeleverd en het 

is goed. Ik merk dat een aantal partijen het beeld oproept van een stad vol camera's. 

Daarvan heb ik gezegd: dat is natuurlijk helemaal niet de bedoeling. Het is ook niet de 

bedoeling, om het in plaats te laten treden van allerlei preventieve maatregelen waarover 

bijvoorbeeld GroenLinks of de SP het heeft. Dat is me net zo dierbaar, want het is een duur 

instrument waarvan ik natuurlijk daar heel voorzichtig mee om wil gaan. Ook wanneer het 

aan wordt gezet, natuurlijk past het in een rij, waarbij je zegt: daar kan de camera een 

sluitstuk van zijn. Zo moet u ook het woord netwerk zien. Ik heb er geen verstand van, ik heb 

er niet voor doorgeleerd. De meesten van u denk ik ook niet. Gelukkig hebben we daar 

mensen in onze organisatie en ook bij de politie aanwezig, die daar wel voor hebben 

doorgeleerd. Dat heeft een ontwikkeling, ik heb al geschetst, in de afgelopen drie jaar is het 

beeld heel erg veranderd. De komende drie jaar zal het beeld ook nog weer heel erg 

veranderen. Dat betekent dus dat het mijn idee is, dat we ook met regelmaat zo'n 

onderwerp met elkaar bespreken, ook met inzet van nieuwe technieken bijvoorbeeld. Hoe is 

de verhouding tussen een drone, hoe is de verhouding tussen camera's? Maar dit is wel 

nodig om de doelen anno 2022 te kunnen halen. Tot slot nog paar dingen die mij toch nog 

wel een klein beetje dwars zitten. Er is gerefereerd aan bijvoorbeeld de situatie, de uit de 

hand gelopen situatie in Rotterdam. Dan wordt als argument gebruikt: daar hangen heel veel 

camera's, ik weet niet precies, maar Frank Smilde heeft het lijstje gepresenteerd, in de 

raadscommissie. Het zijn er nogal wat. Toch zijn die rellen uitgebroken. Maar dat is 

natuurlijk een valse tegenstelling, die ik in een intelligente raad in, zoals in Groningen is, hier 

verder maar niet becommentarieer. Maar ik vind het een beetje een flauw argument. Daar is 

op een manier gehandeld door degenen die daar verantwoordelijk zijn voor de rellen, 

waarbij misschien het feit dat er heel veel camera's hingen, een verdere escalatie hebben 

kunnen voorkomen. Dat is speculatief. Maar waar het wel heel erg bij geholpen heeft en 

waar het in Groningen ook bij geholpen heeft; de aanwezigheid van de camera's, is dat onze 

opsporing rol wel helemaal uit de verf gekomen is. In Groningen niet zo goed als ik het 

eigenlijk had gewild, omdat er gaten zijn gevallen. Maar ik heb wel een aantal 

gebiedsverboden kunnen opleggen, doordat we naderhand de beelden zijn gaan uitkijken en 

het in de strafzaak een rol is gaan spelen of gaat spelen. Wat ik toch ook nadrukkelijk wil 

weerspreken is dat, en ik denk dat de heer Bushoff dat verder voldoende geaccentueerd 

heeft, dat de inzet in ieder geval van deze burgemeester volledig is, om ervoor te zorgen dat 

aan de voorkant voldoende middelen beschikbaar zijn. En uit het regeerakkoord dat vandaag 
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gesloten is, is ook door het appèl dat wij niet alleen als manifest gemeente, maar ook zorg 

ervoor dat die rechtsstaat op poten komt, is ook voor de politie en het OM en de rechterlijke 

macht, een behoorlijk bedrag uitgetrokken. Gelukkig zeg ik maar, want dat deel ik met de SP 

en ook met de VVD, een camera moet natuurlijk wel sluitstuk zijn. De inzet van mij in de 

afgelopen tijd, is denk ik helder geweest. Twee opmerkingen tot slot: camera's kunnen er 

enorm aan bijdragen, dat staat ook in het stuk, dat een escalatie die dreigt omdat je onzeker 

bent over de situatie in de binnenstad, waardoor je er zekerheidshalve maar heel veel politie 

op afstuurt die zichtbaar is, dat moet dan in die situatie, enorm gaat escaleren. Heb je 

camera's, dan kun je een betere analyse maken van wat er op dat moment op straat 

afspeelt. Kun je ervoor kiezen en waar wij wel kunnen zien, gebeurt dat ook, om te zeggen: 

laat de politie daar nu juist niet even zichtbaar zijn. Natuurlijk zijn e rmensen in burger, maar 

even niet de politie, want dat gaat een escalatie geven. Dat is ook een doel. Als ik het 

allemaal zo hoor, Voorzitter, dan denk ik dat er een aantal onduidelijkheden zijn, aan de kant 

van de raad over het proces.Er is een aantal opmerkingen gemaakt waarvan ik zeg: ik vind 

het de moeite waard om die expliciet te weerleggen en hoe ik daarin sta. En waarom ik dit 

nodig heb om het voorstel verder te kunnen brengen. Ik zit er ook niet mee om te zeggen: 

laten we de zaak niet op onnodige spanning zetten, Dus we kunnen er ook voor kiezen, om 

nog een keer de tijd te nemen om een stap verder te komen in de redenering. Dan hoeft het 

volgende week wat mij betreft niet behandeld te worden op de raadsagenda. Neem ik het 

nu terug met de invloed van deze commissie. Dan kom ik nog tot een verduidelijking met het 

college, zeker op die en die en die punten. Met heel veel dank voor de input in deze 

commissie. Maar dan komen met een nader voorstel, om op een aantal van die punten met 

elkaar de verbinding te houden. Als er zorg is over de status van een camera en de privact, 

waar bijvoorbeeld GroenLinks heel veel waarde aan hechten, maar ik ook, dan zal er altijd 

nog een privacy analyse plaats moeten vinden, voordat we tot het plaatsen van camera's 

overgaan. Dus er is geen botsing van grondrechten. Overigens denk ik als bezoeker van deze 

binnenstad, of als inwoner, of als demonstrant, of als feestvierder, ik heb ook nog een ander 

grondrecht en dat is het heel houden van mijn lijf en mijn goed. Volgens mij is dat ook een 

heel belangrijk grondrecht. Dat is dus mijn voorstel: ik neem de input mee. We komen met 

een nader voorstel en volgens mij bued ik daarmee de hele raad voldoende comfort, om met 

elkaar de verbinding te houden bij dit best belangrijke onderwerp.

01:26:16

Voorzitter: Dank u wel. Kan iedereen instemmen met het voorstel wat de burgemeester net 

heeft gedaan? Ik zie allemaal knikken. Het is mooi dat op deze manier de input zijn werk kan 

doen en dat we elkaar weer treffen met een volgende stap. Nee ik mag niks zeggen. Ik dank 

jullie allemaal. We gaan gauw weg, want er is een vergadering om zes uur in Topweer 

begonnen. Dus ik zie mensen verdwijnen. Ik sluit deze vergadering. Dank u wel.
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