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Cameratoezicht op een openbare plaats in het belang van de openbare orde.
ADVIES

Instemmen met de operationele uitvoering van het (mobiel) cameratoezicht op een
openbare plaats in het belang van de openbare orde in 2015-2016.
TOELICHTING
Relatie met voriq voorstel:
In het coalitieprogramma "Met tegenwind, toch vooruit", raadsperiode 2010-2014 is
opgenomen dat voor de Oelemarkt zal worden onde¡zocht op welke wijze het instrument
van cameratoezicht in een passende vorm kan worden geïntroduceerd.
Middels een door de raad aangenomen motie, is deze opdracht verbreed naar andere
plekken in Weeft waar sprake is van duidelijke onveiligheidsgevoelens of criminaliteit.
Dit in vervolg op eerdere onderzoeken naar cameratoezicht in de openbare ruimte van
Weeft in 2004 en 2OO7. De opdracht uit het coalitieprogramma is afgerond. De resultaten
van het onderzoek zijn weergegeven in de "Notitie haalbaarheid cameratoezicht in de
gemeente Weeft, versie 24 mei ZOLL".
Algemeen:
Op 2 november 2011 heeft de gemeenteraad van Weert besloten om de burgemeester de
bevoegdheid te geven om cameratoezicht in het belang van de openbare orde in te stellen
op openbare plaatsen in Weert. Dit voor zover dit naar oordeel van de burgemeester,
politie en Openbaar Ministerie (OM) gerechtvaardigd is.
In deze raadsvergadering werden ook de volgende toezeggingen gedaan:
Weert,
19 november 2014
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Het toegepaste cameratoezicht evalueren.
De raad informeren als van het instrument cameratoezicht gebruik gemaakt gaat

worden.
Tijdens de Weefter Kermis van 2OL2 is cameratoezicht toegepast en vervolgens
geëvalueerd.
Met de raad is ook afgesproken dat de camera kan worden aangeschaft zodra de
veranderingen in de wet- en regelgeving waren doorgevoerd.
Arqumenten:
Gedurende de periode 2074-2015 zal op openbare plaatsen mobiel cameratoezicht worden
toegepast als dit in het belang is van de openbare orde (bijvoorbeeld bij evenementen,
feesten, Weerter Kermis, overlastsituaties, e.d.).
De afstemming en besluitvorming hierover zal steeds plaatsvinden in de lokale driehoek
(politie, Openbaar Ministerie en gemeente).
De camerabeelden zullen worden uitgekeken in de uitkijkruimte van het politiebureau in
Roermond. Vanuit deze uitkijkruimte zullen de toezichthouders in Weeft worden
aangestuurd. Met de gemeente Roermond en de politie Roermond zijn hierover afspraken
gemaakt en verplichtingen aangegaan. Roermond levert de infrastructuur en de
uitkijkcapaciteit.
Het cameratoezicht zal steeds een tijdelijk karakter hebben en zal na afloop afzonderlijk
worden geëvalueerd. De raad zal steeds, middels de 8-wekelijkse veiligheidsrappoftage
worden geÏnformeerd. In het 3d" kwaftaal van 2016 zal het totale mobiele cameratoezicht
over de periode 2075-2Ot6 worden geëvalueerd. Dan zal worden bepaald of mobiel
cameratoezicht moet worden gecontinueerd.
Kanttekeningen:
De lokale veiligheidsdriehoek heeft op O5-LL-2OL4 besloten om de 'Oelemarkt' aan te
wijzen als openbare plaats waarbinnen het cameratoezicht zal worden toegepast in het
belang van de openbare orde gedurende de periode 3l-L2-2074, 20.00 uur tot O1-012015, 06.00 uur.
J URIDISCH E GEVOLG EN (o.a. FATALE TERMIJ N EN / HAN DHAVING)
Het mobiel cameratoezicht wordt toegepast op basis van artikel 151c Gemeentewet en
(het gewijzigde) artikel 15lc en (nieuwe) artikel 152 van de Gemeentewet zoals
voorgesteld in het wetsvoorstel 'Flexibel cameratoezicht' met publicatiedatum 17 juli 20L2.
Daarnaast heeft de gemeenteraad van 2 november 2011 de burgemeester de bevoegdheid
verleend om cameratoezicht in te stellen in het belang van de openbare orde op openbare
plaatsen. Dit voor zover dit naar oordeel van burgemeester, politie en justitie
gerechtvaardigd is.
Verder is er voldaan aan het kenbaarheidsvereiste.

FINANCIËLE EN PERSONELE GEVOLGEN
Beorotingspost:
Tijdelijke budget sociale veiligheid (1 400 000)
Beschikbaar bedraq:
De aanschaf van de camera is steeds als onkostenpost opgevoerd bij het tijdelijke budget
sociale veiligheid (2011toten met 2014). Aangezien dit budget in2OI4 is gekort met
100.000 euro, is uit het budget van 2013 een bedrag van 40.000 euro gereserveerd voor
de aanschaf en gebruik van een mobiele camera en overgeheveld naar het budget van
2014. Inmiddels is het bedrag van 40.000 euro als een verplichting vastgelegd vanwege
de verplichtingen die met Roermond dit jaar zijn aangegaan.
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Kosten:

Eenmalige kosten:
. Aanschaf camera incl. componenten
o Installatiekosten

4.790,0O

1.730,00

Variabele kosten
. Huur componenten (afhankelijk van waar camera wordt
geplaatst) per maand
o Uitkijkkosten
. Kosten verbonden aan het gebruik van de uitkijkruimte

COM

920,00
PM
PM

MUNICATIE/ PARTICIPATIE

Voor wie is dit advies van belang?
.3. Omwonenden
* Raadsleden

*

Interne organisatie

Nadere specificatie:
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*
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Brief
Persbericht
Gemeentewijzer
Nadere specificatie:

*
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Niet van toepassing
OVERLEG GEVOERD MET

Intern:
Beleidsadviseur sector Inwoners
VTH

Openbaar gebied
Financiën
ICT

Extern:
Vision

Gemeente Roermond
Politie RBT Roermond en RBT Weeft
BIJLAGEN
Ooenbaar:
Niet van toepassing
Niet-openbaar:
Niet van toepassing
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