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Datum 25 oktober 2016

Onderuverp Deelname Camera in Beeld

Betreft het een raadsvoorstel/raadsmededeling in de

cyclus?

Nee

Beleidsterein Bestuur

Portefeuillehouder Burgemeester Niederer

Schriftelijke vraag

Bedrijven en inwoners van Roosendaal belonen hun gevoel van veiligheid met een ruime 6, het
college geefr aan in 2018 een7,4 te willen realiseren.

De Nationale Politie werkt aan een databank waarin de locaties van bewakingscamera's van
ondernemers en particulíeren worden vastgelegd. Doel is om sneller over beelden te kunnen
beschikken na een misdrijf en het voorkomen van langdurige procedures.

Op dit moment telt de databank zo'n honderdduizend particuliere bewakingscamera's. Dat is een
mooi aantal, maar het betekent volgens de politie ook dat er naar schatting nog zo'n 1,4 miljoen
camera's niet zijn aangemeld. NOS heeft 10 oktober jl in de Week van Veiligheid aandacht besteed
aan dit project.
Deelname aan Camera in Beeld gebeurt op basís van vrijwilligheíd.

De Roosendaalse Lijst is van mening dat het project Camera in Beeld de veiligheid vergroot. Het
helpt niet alleen jezell, maar ook andere bedrijven en inwoners in de buurt.
(nf ps:¡¡www. po l¡tie. n
a325-921f5e974fa4#alinea-title-waarom-is-camera-in-beeld-belanqriik)

De Roosendaalse Lijst heeft hierover de volgende vragen:
1. Bent u van mening dat het project Camera in Beeld kan bijdragen aan het oplossen van

misdaden? en het gevoel van veiligheid kan verhogen? Graag een toelichting
2. Ziet u mogelijkheden om deelname aan het project door inwoners en bedrijven te promoten?

Zo ja,hoe en opwelketermijn? Zonee, waarom niet?

Namens de fractie van de Roosendaalse Lijst,

Sjef van Dorst
Ronald Niehot





Wij beantwoorden deze vragen als volgt:
1. Wij zijn met u van mening dat deelname aan Camera in beeld een positieve bijdrage levert aan het
oplossen van misdrijven en daarmee ook het veiligheidsgevoel gunstig beïnvloedt.
2. Camera in Beeld is een project van de Nationale politie. Het politieteam Roosendaal is dit project in
april van dit jaar gestart (zie bijlage) en heeft bezitters van camera's (bedrijven en particulieren) actief
benaderd met de vraag zich bij het project aan te sluiten. Ook heeft de politie via de pers een oproep
gedaan. Naar aanleiding van uw vraag zullen wij deze oproep via onze sociale media en website
herhalen.

nd,
en wethouders van Roosendaal,

dezen,

mr. J .L. Niederer,
burgemeester
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Onderwerp Deelname Camera in Beeld

Betreft het een raadsvoorstel/raadsmededeling in de

cyclus?

Nee

Beleidsterrein Bestuur

Portefeuillehouder Burgemeester Niederer

Schriftelijke vraag

Bedrijven en inwoners van Roosendaal belonen hun gevoel van veiligheid met een ruime 6, het
college geeft aan in 2018 een 7 ,4 te willen realiseren.

De Nationale Politie werkt aan een databank waarin de locaties van bewakingscamera's van
ondernemers en particulieren worden vastgelegd. Doel is om sneller over beelden te kunnen
beschikken na een misdrijf en het voorkomen van langdurige procedures.

Op dit moment telt de databank zo'n honderdduizend particuliere bewakingscamera's. Dat is een
mooi aantal, maar het betekent volgens de politie ook dat er naar schatting nog zo'n 1,4 miljoen
camera's niet zijn aangemeld. NOS heeft 10 oktober jl in de Week van Veiligheid aandacht besteed
aan dit project.
Deelname aan Camera in Beeld gebeurt op basis van vrijwilligheid.

De Roosendaalse Lijst is van mening dat het project Camera in Beeld de veiligheid vergroot. Het
helpt niet alleen jezelf, maar ook andere bedrijven en inwoners in de buurt.
(https:l/wunn¡.politie.nllthemas/camera-in-beeld.html?sid=44c07e61-c9bd-4984-
a325-92 1 f5e974fa4#alinea{itle-waarom-is-camera-in-beeld-belanqrii k)

De Roosendaalse Lijst heeft hierover de volgende vragen:
1. Bent u van mening dat het project Camera in Beeld kan bijdragen aan het oplossen van

misdaden? en het gevoelvan veiligheid kan verhogen? Graag een toelichting
2. Ziet u mogelijkheden om deelname aan het project door inwoners en bedrijven te promoten?

Zo ja, hoe en op welke termijn? Zo nee, waarom niet?

Namens de fractie van de Roosendaalse Lijst,

Sjef van Dorst
Ronald Niehot



Polítie brengt beveiligíngscumerø's
Roosendøal ín beeld
BN DeStem 0l april 2016

ROOSENDAAL - Elke ondernemer heeft tegenwoordig camera's inzíjnzaakhangen Voor
de politie kunnen die beelden handig zijnbtJ de opsporing. Daarom gaat politieteam
Roosendaal nu alle beveiligingscamera's in kaart brengen.

"Nu moeten we na een misdrijf nog bij een winkel binnenstappen om te vragen of ze
camerabeelden hebben. Dat neemt veel tijd in beslag", legt Denise van Zundert uit.

Zij is de initiatiefnemer van dit project namens politie Roosendaal. De bedoeling is dat
ondernemers doorgeven hoeveel camera's zij hebben, waar die op gericht staan en hoelangze
de beelden bewaren.

"Zo kunnen wij beter en sneller ons werk doen. We hoeven niet meer bij een winkel binnen te
stappen, wat ondernemers zelf vaak ook niet fijn vinden. De lijntjes worden korter. De
ondernemers registreren één persoon, met wie de politie contact op kan nemen bij een
misdrijf."

De politie kijkt niet live mee door de camera's, maar kan zo gemakkelijk beelden opvragen na
een misdrijf. Het overzicht wordt alleen voor hen zichtbaar.

Bedrijven kunnen hun camera's aanmelden op www.politie.nl of via de Facebook.




