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ONDERWERP
Beantwoording van de vragen met betrekking tot de motie cameratoezicht.

KENNISNEMEN VAN
De resultaten van het onderzoek naar de mogelijkheden om mobiel cameratoezicht in te zetten en
het daarop aanpassen van de APV.

INLEIDING
Op d.d. 7 juli 2014 is in uw raad een motie aangenomen met betrekking tot mobiel cameratoezicht.
In deze motie stonden de volgende vragen centraal:
1. Te onderzoeken of mobiel cameratoezicht kan worden ingezet om diefstal van en uit auto’s
en woninginbraken tegen te gaan.
2. Te onderzoeken op welke wijze de APV hiertoe aangepast moet worden.
3. Met een voorstel hiertoe naar de raad te komen.
Op basis van deze vragen is bijgevoegde notitie opgesteld. De notitie schetst de mogelijkheden voor
cameratoezicht en de bijbehorende consequenties. Daarnaast wordt ingegaan op de beantwoording
van de vragen uit de motie.
Op basis van de in de notitie beschreven mogelijkheden worden u enkele voorstellen ter overweging
meegegeven. Daarnaast wil ik graag met u bespreken of u nog aanvullende vragen heeft en of u vindt
dat het onderzoek nader uitgewerkt moet worden.
KERNBOODSCHAP

Het onderzoek geeft aan dat er mogelijkheden zijn om mobiel cameratoezicht in te zetten om
diefstal van en uit auto’s en woninginbraken tegen te gaan. Hierbij zijn echter een aantal belangrijke
kanttekeningen te plaatsen, zoals de effectiviteit van het instrument en de beperkte beschikbaarheid
van de huidige mobiele camera’s bij de politie eenheid Rotterdam.
Ter overweging worden in de notitie de mogelijkheden geschetst om zelf een mobiele camera aan te
schaffen.
Het onderzoek toont tevens aan dat de APV moet worden aangepast om (mobiel) cameratoezicht
toe passen. In de notitie wordt uw raad een procesvoorstel gedaan om te komen tot een aanpassing.

CONSEQUENTIES
Het toepassen van (mobiel) cameratoezicht heeft zowel juridische als financiële gevolgen. Daarnaast
spelen privacyaspecten een belangrijke rol. In de notitie worden deze consequenties uitvoerig
beschreven.

VERVOLG
Indien uw raad nog aanvullende vragen heeft zal het onderzoek nader uitwerkt worden om hier een
antwoord op te geven. Indien uw raad een voorkeur uitspreekt voor het uitwerken van één of
meerdere overwegingen zal ik hiertoe met een voorstel naar uw raad komen.
Daarnaast wil ik u de gelegenheid bieden om op bezoek te gaan bij de uitkijkruimte van de
camerabeelden in het politiebureau aan de Witte de Withstraat in Rotterdam. Dit geeft helder inzicht
in de mogelijkheden en onmogelijkheden van cameratoezicht in de openbare ruimte. Graag bespreek
ik met u of u dit op prijs stelt.

BIJLAGEN
1. ONDERZOEK NAAR CAMERATOEZICHT: WAT KAN EN WAT MAG?
2. MOTIE
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