Mobiel cameratoezicht Weerter Kermis
Vrijdag 28 september t/m dinsdag 2 oktober 2012

Plan van aanpak
Inleiding
In het laatste weekend van september verandert het centrum van Weert in een groot pretpark
met ongeveer 140 attracties verdeeld over 7 pleinen.
Onder de liefhebbers staat de Weerter Kermis bekend als de mooiste binnenstadkermis van
Nederland. De kermis van Weert staat bovendien al jaren in de top-10 van de meest bezochte
evenementen van Nederland. Jaarlijks bezoeken honderdduizenden mensen dit volksfeest.
Ook in 2012 zal Weert massaal worden bezocht in de periode van 28 september tot en met 3
oktober.

Aanleiding
De openbare orde wordt gehandhaafd door de inzet van politie, (externe) boa’s en
medewerkers van de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving.
Uit de cijfers blijkt al jaren dat de Weerter Kermis een veilig evenement is.
Deze traditionele manier van handhaven willen we nu, als experiment, aanvullen met mobiel
cameratoezicht. Het effect hiervan zal in de evaluatie worden besproken.
Vanwege de extra drukte die in deze korte periode wordt verwacht is de Weerter kermis een
ideaal moment om mobiel cameratoezicht te testen.

Historie
In het coalitieprogramma “Met tegenwind, toch vooruit”, raadsperiode 2010-2014, is het
opgenomen dat voor de Oelemarkt zal worden onderzocht op welke wijze het instrument van
cameratoezicht, in een passende vorm kan worden geïntroduceerd.
Middels een door de raad op 10 november aangenomen motie, is deze opdracht verbreed naar
andere plekken in Weert waar sprake is van duidelijke onveiligheidsgevoelens of
criminaliteit. Dit in vervolg op eerdere onderzoeken naar cameratoezicht in de openbare
ruimte van Weert in 2004 en 2007.
De opdracht uit het coalitieprogramma is afgerond. De resultaten van het onderzoek zijn
weergegeven in de “Notitie haalbaarheid cameratoezicht in de gemeente Weert, versie 24 mei
2011”.
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 burgemeester, politie en
justitie is gerechtvaardigd.
In deze raadsvergadering werden ook de volgende toezeggingen gedaan:
•
Na 1 jaar mogelijkheid in APV om cameratoezicht toe te passen evalueren
•
De raad meenemen wanneer van het instrument cameratoezicht gebruik gemaakt
gaat worden. De raad wordt bij het plaatsen van camera’s vooraf hierover
geïnformeerd. Meenemen betekent dat er zeer serieus mee om wordt gegaan.
Ook heeft er een excursie plaatsgevonden naar de RTR in Eindhoven en is er een workshop
georganiseerd (18 januari 2012).
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Wettelijk Kader
Op grond van artikel 2 van de Politiewet 1993 kan de politie mobiel cameratoezicht inzetten
ter handhaving van de rechtsorde. Inzet op deze basis is bedoeld voor de situatie dat er
daadwerkelijk sprake is van verstoring van de openbare orde of een dergelijke verstoring
dreigt. Deze situatie doet zich bij Weert Kermis niet voor.
De voorgenomen pilot zal dus gebaseerd moeten worden op de regeling in de Gemeentewet
(art.151c.) Hieronder wordt mede begrepen de algemene, bestuurlijke voorkoming van
strafbare feiten die invloed hebben op de orde en rust in de gemeentelijke samenleving.
Cameratoezicht heeft bij uitstek een preventieve werking.
De wetenschap dat er camera’s gericht staan op een openbare plaats kan personen ervan
weerhouden om op openbare plaatsen de orde te verstoren.
Vinden toch incidenten plaats, kunnen opgenomen beelden tevens door de politie als bewijs
worden gebruikt.
Toepassing van cameratoezicht in de openbare ruimte maakt per definitie inbreuk op de
privacy van de zich daarin bevindende personen. De openbare ruimte is een gebied waar
eenieder zich normaal gesproken vrij en ongebonden moet kunnen bewegen.
De regie over de openbare ruimte, ligt bij de gemeente.
Om die reden is de bevoegdheid om cameratoezicht in de openbare ruimte toe te passen ook
geregeld in de Gemeentewet (art.151c). De raad stelt hierbij de kaders en de burgemeester
neemt – in overleg met de driehoek – het besluit, of, hoe, waar, wanneer en gedurende welke
periode, camera’s worden ingezet.
In het huidige artikel 151c Gemeentewet (en artikel 2:78 van de Algemene plaatselijke
verordening van de gemeente Weert) wordt uitgegaan van inzet van vaste camera’s.
De praktijk heeft echter geleerd dat dit onvoldoende ruimte biedt om het instrument
cameratoezicht zo doelmatig en/of effectief mogelijk in te zetten.
Om die reden ligt er momenteel een wetsvoorstel tot wijziging van artikel 151c Gemeentewet,
waarbij de vereiste van inzet van vaste camera’s komt te vervallen en dus ook flexibele
camera’s kunnen worden ingezet.
Met de pilot op de Oelemarkt tijdens Weerter Kermis wordt op deze wetswijziging een
voorschot genomen.

Doelomschrijving en gewenst effect
Duidelijke afspraken hierover binnen de driehoek zijn noodzakelijk.
Niet alleen als noodzakelijke onderbouwing voor de inzet van cameratoezicht (rekening
houdend met proportionaliteit en subsidiariteit) maar ook als basis voor de door te voeren
evaluatie, gevolgd door verantwoording aan de raad.

Evaluatie
De evaluatie kan plaatsvinden op basis van:
a) De politiecijfers openbare orde en veiligheid tijdens Weerter Kermis 2010 en 2011
vergelijken met de uitkomsten van 2012 (inclusief mobiel cameratoezicht)
b) Opvolging politie en Openbaar Ministerie
c) Inzet Sinvest en afstemming met DACO
d) Samenwerking politie, OM en gemeente
e) Signalen uit de samenleving
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Acties
Welke (formele) acties zijn nodig voor de uitvoering van dit experiment?
1.
Bereiken van overeenstemming binnen de driehoek over:
o doel/noodzaak/gewenst effect;
o Periode waarin in het belang van de handhaving van de openbare orde
daadwerkelijk gebruik van de camera’s plaatsvindt en de met de camera’s
gemaakte beelden in elk geval rechtstreeks worden bekeken (op basis van
art.151c, lid 3 Gw nieuw);
o Feitelijke uitvoering cameratoezicht (uitkijken en opvolging) is een regietaak
van de politie op basis van art.151c, lid 4 nieuw (idem lid 3 oud) Gw
2.
Een schriftelijk door de burgemeester te nemen “aanwijzingsbesluit”waarin het
toepassingsgebied en de duur van het cameratoezicht wordt vastgelegd op basis
van art.151c, lid 2 Gw nieuw. Het aanwijzingsbesluit moet bekend worden
gemaakt aan de omwonenden, ondernemers, de gemeenteraad en overig mogelijk
belanghebbenden.
Het besluit is een besluit als bedoeld in de Algemene wet bestuursrecht.
Dit betekent dat bij de totstandkoming een belangenafweging dient plaats te
vinden, het besluit algemeen bekend moet worden gemaakt en dat hiertegen
bezwaar en beroep kan worden ingesteld. Hierbij moet worden aangetekend dat het
wetsartikel dat hieraan ten grondslag wordt gelegd, formeel nog niet in werking is
getreden.
3.
Tijdens de looptijd van de pilot, moet de aanwezigheid van camera’s binnen het
aangewezen gebied, aan eenieder duidelijk kenbaar worden gemaakt. Het verdient
aanbeveling om dit te doen door het plaatsen van borden op alle invalswegen en
tevens op de Oelemarkt zelf, met vermelding van naam en telefoonnummer waar
mensen met vragen/opmerkingen terecht kunnen.
4.
Bij de plaatsing van de camera’s moet er goed op gelet worden dat deze alleen
gericht zijn op de openbare ruimte en enkel daarin verblijvende personen
herkenbaar in beeld kunnen brengen.
De beelden worden uitgekeken en opgeslagen onder regie van de politie.
Zij hebben hierover dan ook de (eind)regie.
5.
De opgeslagen beelden moeten ook na afloop van de pilot, nog enige tijd
beschikbaar blijven voor de politie (28 dagen).

Kostenoverzicht
Actie
Mobiele camera inzet en vervoer
Uitkijken Sinvest
Verzekering
Onvoorzien
Totaal

Kosten
500,00
2.500,00
PM
500,00
3.500,00

De kosten kunnen worden betaald uit het veiligheidsbudget.
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Plaatsaanduiding
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Mobiele camera
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Actiematrix
Actie
Mobiele camera

Stand van zaken
Geleend van Heerlen

Driehoek

Overeenstemming op
14 augustus

-Besluit maken
-afstemmen bm
-omwonenden
informeren dmv brief
mail, kermiskrant
Raad informeren via
6-weken overzicht
-Intern (KCC)
Kenbaarheidsvereiste 4 borden laten
maken en ophangen

Aandachtspunten
- instructie op 27-9
- verzekering
- standplaats (ook bij
niet-gebruik)
-ophalen en brengen
-OM en politie
stemmen opvolging
af. Politie genereert
cijfers van 2010/11

Aanwijzingsbesluit

Privacy

Beelden uitkijken

Regie politie

Software aanpassen
zodat ramen van
bewoners niet in
beeld komen
Boa’s Sinvest

-ICT faciliteiten in
orde maken zodat er
kan worden
uitgekeken en
afstemmen met
DACO
-beelden opslaan
-rapporteren

Adressenlijst is klaar
Bestand horecaoverleg gebruiken

Tekst: in dit gebied
wordt door de
gemeente Weert
cameratoezicht
toegepast.
Info via 575000

Contactpersoon
Frans Mooren
06-53648234
Gem.Heerlen

Paul Richter
(politie)
Fanny Hilhorst
(OM)
Marie-Lou
Rosbergen
Marie-Louise
Schers

Guido Bongaerts

ICT-contactpersoon
van Heerlen

-Instructie op 27-9
-Uitkijken op vrijdag
28/9 t/m dinsdag
2/10 van 23.00 tot
05.00 en ook op
zondagmiddag van
14.00 tot 17.00
-afwisselen met boa
op straat
-rapporteren
-Instructie op 27-9
om 14.00 uur

Sofie Schobre

Paul Richter

16 augustus 2012
Gerard Lenders
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