De stemming over de gewijzigde Motie 4 is met 15 stemmen voor (VVD, CDA, PvdA, VLP) en 15
stemmen tegen (Roosendaalse Lijst, SP, GroenLinks, Nieuwe Democraten en D66) gestaakt. De
motie zal in een eerstvolgende raadsvergadering opnieuw in stemming worden gebracht.

Motie 4
CAMERATOEZICHT (KADEPLEIN)
De gemeenteraad van Roosendaal in vergadering bijeen op 21 december 2017,
gehoord hebbende de beraadslagingen over het raadsvoorstel Actieplan Integrale
Veiligheid.
Constaterende dat
•
•

•
•

•

Cameratoezicht één van de instrumenten in de strijd tegen geweld op straat is;
Cameratoezicht een goed werkend preventief middel is tegen
straatcriminaliteit en overlast, het misdadigers afschrikt en helpt bij de
opsporing van overtreders;
Cameratoezicht bijdraagt aan de handhaving van de openbare orde en
veiligheid, verkeerstoezicht en crowd-control;
Cameratoezicht een nuttige aanvulling is op het politieel toezicht op straat, met
name waar het gaat om het vroegtijdig kunnen ingrijpen bij dreigende
ordeverstoringen, vechtpartijen of andere incidenten;
Cameratoezicht helpt bij het vergroten van het veiligheidsgevoel;

Overwegende dat
•
•
•

•
•
•

Politieteam Roosendaal tot op heden zeer goede ervaringen heeft met het
gebruik van 15 camera’s (cameratoezicht) in Roosendaal;
Er een groter aantal incidenten is gezien en er meer verdachten zijn
aangehouden;
Het belangrijk is om bij grote evenementen (zoals Draai van de Kaai, Kermis,
Koningsdag of de intocht van Sinterklaas) met behulp van cameratoezicht
vroegtijdig in te kunnen grijpen bij dreigende situaties;
Het Kadeplein een hotspot is waar cameratoezicht van toegevoegde waarde
is;
Het voor effectief cameratoezicht ook essentieel is dat de beelden live worden
bekeken;
In het Aanwijzingsbesluit is opgenomen dat het project cameratoezicht op 1
april 2018 zal aflopen en voor het einde van deze periode een evaluatie zal
plaatsvinden

Verzoekt het college
•

Wanneer uit de evaluatie volgt dat het project ook na 1 april 2018 wordt
verlengd, ook op de Kade een camera te plaatsen.

Namens,

CDA Roosendaal Robert Breedveld
VVD, Gerard Boons
PvdA, Michael Yap

