
Raadsvoorstel 
 

Onderwerp: Mobiele Camera Unit 
 

 Agendapunt: 
 

Commissie:  
Beraad en Advies 
 

e-mailadres opsteller: 
L.Scholte@bar-organisatie.nl 

Portefeuillehouder: Wagner, H. 
 

Openbaar 

BBVKenmerk: 188128           Raadsvoorstelnummer: 188130 

 
Onderwerp 
Mobiele Camera Unit 
 
Geadviseerde beslissing raad 
1. Akkoord te gaan met de aanschaf van een Mobiele Camera Unit; 
2. De Mobiele Camera Unit na aanschaf in bruikleen onder te brengen bij de nationale politie,        

basisteam Oude Maas. 
3. Een krediet van € 60.000,- beschikbaar stellen. De kapitaallasten (€ 13.800,-) voor 2016-2017 te 

dekken uit het overschot van 2015 en dit te verwerken in de jaarrekening 2015. De kapitaallasten  
2018 e.v. te verwerken in de 1

e
 tussenrapportage 2016. 

 
Inleiding 
Op d.d. 7 juli 2014 is in uw raad door het college toegezegd de motie van de VVD met betrekking tot 
mobiel cameratoezicht over te nemen en op verzoek van de NAP fractie daarbij het recht van mensen 
op privacy in mee te nemen. 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 er een informatienotitie opgesteld en besproken in Beraad en Advies 
Algemeen d.d. 18 november 2014. Er zijn toen door de burgemeester enkele vragen beantwoord en is 
er afgesproken dat er voor de zomer van 2015 een raadsvoorstel ligt voor de aanschaf van een 
Mobiele Camera Unit (hierna MCU). 
 
De notitie schetste de mogelijkheden voor cameratoezicht en de bijbehorende consequenties. 
Daarnaast werd ingegaan op de beantwoording van de vragen uit de motie. Op basis van de in de 
notitie beschreven mogelijkheden werden u enkele voorstellen ter overweging meegegeven.  
De MCU kan worden ingezet bij vormen van ernstige overlast en / of dreiging hiervan of van een 
(risicovol) evenement om de openbare orde te bewaken. Het beslissen van het plaatsen van de MCU 
ligt in handen van politie en justitie. Dit gebeurt echter wel altijd in overleg met de gemeente. Hierbij 
wordt rekening gehouden met de beginselen van subsidiariteit en proportionaliteit. 
 
In de vergadering van Beraad en Advies Algemeen d.d. 29 juni 2015 heeft u het college gevraagd om 
twee vragen nader uit te zoeken. De eerste vraag betrof een reactie vanuit de politie over de aanschaf 
van een MCU. De politie heeft nogmaals, per brief, bevestigd dat zij positief tegenover het gebruik 
staan van een MCU in Albrandswaard. De politie was van begin af aan betrokken bij het onderzoek en 
bij het opstellen van de informatienotitie in 2014.  
Daarnaast werd gevraagd of wij, als gemeente Albrandswaard, gebruik konden maken van de MCU’s 
uit de gemeenten Barendrecht of Ridderkerk en wat dat dan kost. In het onderzoek vorig jaar zijn deze 
vragen al meegenomen en daar is in de beraadslagingen van 18 november 2014 ook nader op 
ingegaan. Voor eventuele inzet van de camera’s van Barendrecht of Ridderkerk geldt dezelfde 
beperking als voor de regiocamera’s. Ze bieden ons niet de mogelijkheid en vooral niet de zekerheid 
om de camera’s op momenten in te zetten als dat vanuit onze eigen operationele kijk wenselijk of 
noodzakelijk is.  
Het belangrijkste argument voor de aanschaf van een eigen MCU is dat de gemeente, te allen tijde 
gebruik kan maken van de MCU en deze dus inzetbaar is wanneer dat ook nodig is.  
 
  



Beoogd effect 
Met de aanschaf en inzet van de MCU dragen wij bij aan een veilig en leefbaar Albrandswaard.  
 
Relatie met beleidskaders 
Voor het inzetten van mobiel cameratoezicht is geen wijziging van de APV nodig. Deze inzet is 
gebaseerd op artikel 2 Politiewet. 
 
Argumenten 
1.1 Meer slagkracht voor de politie 
Cameratoezicht kan een hulpmiddel zijn voor het handhaven van de openbare orde en het opsporen 
van daders van strafbare feiten. Dit alles bevordert het veiligheidsgevoel bij mensen.  
Middels de MCU kan de politie sneller ingrijpen waardoor er grotere onrust voorkomen kan worden. 
Tevens kunnen de beelden gebruikt worden om verdachte te arresteren en eventuele gemaakte 
schade aan gemeentelijke of privé eigendommen kunnen gemakkelijker verhaald worden op een 
verdachte 
 
2.1. Door in bruikleen onderbrengen bij het basisteam Oude Maas is directe inzet mogelijk. 
Een van de voordelen van het in bruikleen onderbrengen van een MCU bij het basisteam Oude Maas 
is dat er altijd een MCU voorhanden is op het moment dat een situatie daarom vraagt. Wel dienen we 
ons te realiseren dat er sprake moet zijn van ernstige overlast en/of dreiging hiervan of van een 
(risicovol) evenement en dat de beoordeling van de situatie en het beslissen van het plaatsen van de 
MCU, altijd in handen is van politie en justitie en in overleg met de burgemeester. 
 
Overleg gevoerd met 
Politie Rotterdam-Rijnmond, basisteam Oude Maas 
 
Kanttekeningen 
1.1 Slechts beperkt gebruik mogelijk in het kader van de Wet bescherming persoonsgegevens 
Voor alle vormen van cameratoezicht geldt dat de regels rondom privacy in acht moeten worden 
genomen. De Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt eisen aan het opnemen, het verwerken en 
bewaren van camerabeelden. Voorafgaand aan het toepassen van cameratoezicht dient, op basis van 
de Wet Bescherming Persoonsgegevens, met de betrokken partners een convenant getekend te 
worden waarin de afspraken over informatiedeling, conform de vigerende wetgeving, worden vermeld. 

 
1.2 MCU kan onveiligheidsgevoelens ook opwekken 
We moeten er ons bewust van zijn dat de MCU ook een gevoel van onveiligheid teweeg zou kunnen 
brengen wanneer een dergelijke camera in onze gemeente wordt geplaatst. Daarnaast is mobiel 
cameratoezicht een tijdelijk, curatief middel. Mobiel cameratoezicht kan op de korte termijn succesvol 
zijn bij het tegengaan van overlast, maar biedt net als ieder ander korte termijn toezicht nooit de 
garantie dat na opheffen ervan de overlast niet weer terug kan komen. 
 
Uitvoering/vervolgstappen 
Wanneer uw raad besluit tot aanschaf van de MCU, worden er afspraken gemaakt met de politie over 
de voorwaarden voor de inzet van de MCU. Een van deze voorwaarden is in ieder geval, dat de MCU 
alleen ingezet wordt op Albrandswaards grondgebied. Een andere voorwaarde is dat de inzet van de 
MCU bij het (dorpse) karakter van onze gemeenschap moet passen en dat vooraf aan elke inzet 
overleg plaats vindt met de burgemeester. Deze afspraken worden vastgelegd in een nog op te stellen 
convenant. 
 
Evaluatie/monitoring 
De inzet van de aangeschafte MCU zal na een jaar geëvalueerd worden in samenwerking met de 
politie. 
 
  



Financiën  
Het aanschaffen van een mobiele camera kost € 60.000,-.  De jaarlijkse onderhoudskosten   
( waaronder ICT kosten) bedragen € 6.000,-. Anders dan in de notie wordt aangegeven kan er voor de 
MCU een afschrijvingstermijn van 10 jaar aangehouden worden. De jaarlijkse kapitaallasten bedragen 
hierdoor  € 7.800,- ( totale jaarlijkse kosten( € 13.800,=). In de begroting 2015 is een eenmalig bedrag 
van € 25.000,- gereserveerd. Dit kan ingezet worden voor de dekking van de kapitaallasten voor de 
jaren 2016 en 2017. Verwerking kan plaatsvinden bij de jaarrekening 2015. De dekking van de jaren 
2018 kan worden meengenomen in de 1

e
 tussenrapportage. Deze extra kosten zullen voor 2018 e.v. 

geen wezenlijke negatieve effecten hebben in de begroting. 
 
Juridische zaken 
Mobiele camera’s worden ingezet op basis van de Politiewet. Dit vereist geen juridische handeling van 
de gemeente. 
 
Duurzaamheid 
Bij de aanschaf van de MCU houden wij rekening met de duurzaamheid van het apparaat, denk hierbij 
aan energieverbruik en levensduur.  
 
Communicatie/participatie na besluitvorming 
De raad wordt over de jaarlijkse evaluatie van het gebruik van de MCU geïnformeerd. 
 
Bijlagen/ter inzage liggende stukken  

- Raadsbesluit (191579) 
- Motie (187369) 
- Informatienotitie (188459) 
- Brief politie inzake MCU (995971) 

 
 
 
Poortugaal, 05 november 2015 
 

Met vriendelijke groet, 

het college van de gemeente Albrandswaard, 

de secretaris, de burgemeester, 

 

  

Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 

 
 
 


