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Evaluatie cameratoezicht 20 18.

Voorstel

Kennis te nemen van het rapport Evaluatie Cameratoezicht 2018

Inleiding

In de gemeenteraad van24 januari 2018 is cameratoezicht uitgebreid aan de orde
gekomen. Het voorstel was om te besluiten om artikel 2:78, lid 1, van de Algemene
Plaatselijke Verordening (hierna: APV) te wijzigen conform ontwerpraadsbesluit. Hierin
staat dat de burgemeester de bevoegdheid krijgt om mobiele camera's in te zetten door
het woord 'vast'te verwijderen uit de APV. Daarbij is afgesproken dat er een evaluatie
cameratoezicht werd uitgebracht voor het jaar 2018.

Beoogd effect/doel

De bijgevoegde rapportage evaluatie cameratoezicht 2018 geeft inzicht in het huidige
gebruik en de mogelijke opties van (mobiel) cameratoezicht.

Argumenten

De inhoudelijke argumenten zijn verwerkt in de evaluatie
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Financiële, personele en juridische gevolgen

Tot mei 2018 werden de beelden in het weekend live uitgelezen door een
observatiemedewerker in de meldkamer van het politiebureau in Roermond. De totale
jaarlijkse kosten voor het cameratoezicht bedragen € 9.900,-.
Sinds mei 2018 worden de camerabeelden enkel opgenomen en slechts op aanvraag live
uitgekeken. De kosten van het live-uitkijken worden vanaf mei niet meergemaakt. De

totale kosten voor het cameratoezicht in 2018 bedragen daardoor € 4.740,-.

Uitvoering/evaluatie

Ooenbare orde
Momenteel hangt er één vaste dome-camera op de Oelemarkt ten behoeve van de

handhaving van de openbare orde. Deze camera is het gehele jaar operationeel en de

beelden worden opgenomen in de meldkamer van het politiebureau te Roermond

Tot mei 2018 werden de beelden in het weekend live uitgelezen door een
observatiemedewerker in de meldkamer van het politiebureau in Roermond. Sinds mei

2018 worden de camerabeelden enkel opgenomen en slechts op aanvraag live uitgekeken.

In de huidige situatie kan de camera op de Oelemarkt enkel een beperkt deel van de

Oelemarkt waarnemen. Een totaal overzicht is er niet. Dat wil zeggen dat als er zich een
lncldent voordoet, waar de carnera <¡pl dat mor'Ììelrt rtiet op gericltt staat er geen

beeldopnamen worden geregistreerd.

Com municatie/ participatie

Het evaluatierapport is openbaar en wordt via de TILS-lijst aan de gemeenteraad
aangeboden.

Overleg gevoerd met

Intern:

- Gerard Lenders, coördinator integrale veiligheid, Gemeente Weert.

Extern:

- Koos Geurts, coördinator integrale veiligheid, Gemeente Roermond;
- Bart van de Sanden, Projectleider Vision ISP secuftiy (cameratoczicht);
- Coen Held, operationeel expert wijkagent; evenementen;
- lules Geraedts, Generalist GGP Politie, openbare orde coördinator, Gemeente Weert;
- Marc Gevers, Hoofdagent Politie, openbare orde coördinator, Gemeente Weert.

Bijlagen:

- Rapport "Evaluatie Cameratoezicht 2018"
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