




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aanwijzingsbesluit cameratoezicht 
 
Binnenstad Roosendaal  
 

De burgemeester van de gemeente Roosendaal, 

 

 

overwegende: 

 

 

- dat de burgemeester overeenkomstig artikel 151c van de Gemeentewet en artikel 2:77 van 

de Algemene plaatselijke verordening kan besluiten tot plaatsing van camera’s ten behoeve 

van het toezicht op een openbare plaats in het kader van de handhaving van de openbare 

orde en veiligheid; 

 

- dat het cameratoezicht in het hierna genoemde gebied voldoet aan de eisen die artikel 

151c van de Gemeentewet stelt aan het instellen van cameratoezicht;  

 

- dat uit de ontvangen vertrouwelijke informatie van de politie eenheid Zeeland-West-

Brabant blijkt dat de dreiging voor het ontstaan van de verstoring van de openbare orde 

nog steeds aanwezig is;  

 

- dat de afstemming hieromtrent heeft plaatsgevonden in de lokale driehoek; 

 

- dat de belangen van de openbare orde en veiligheid, het voorkomen van wanordelijkheden 

en van strafbare feiten en de bescherming van de gezondheid in het onderhavige geval 

zwaarder wegen dan het individuele belang van de burgers (bescherming van de 

persoonlijke levenssfeer); 

 

- dat de duur van de aanwijzing en de omvang van het gebied proportioneel zijn in relatie tot 

het beoogde legitieme doel;  

 

- dat het aanwijzen van dit gebied als gebied met cameratoezicht zal bijdragen aan het 

verhogen van de veiligheid in het algemeen en de veiligheid in het aangewezen gebied in 

het bijzonder;  

 

gelet op het bepaalde in artikel 151c van de Gemeentewet en artikel 2:77 lid 1 van de Algemene 

plaatselijke verordening. 
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BESLUIT:  

 

vast te stellen het aanwijzingsbesluit cameratoezicht Binnenstad Roosendaal. 

 

Artikel 1 

Het gebied dat begrensd wordt door de kade, Kadeplein, Stationsstraat, Stationsplein, Brugstraat, 

Boulevard, Laan van België, Laan van Limburg, Laan van Brabant en H.G.D. straat aan te wijzen 

als gebied waarbinnen cameratoezicht plaatsvindt.  

 

Artikel 2 

Dat de camerabeelden worden gebruikt ter handhaving van de openbare orde en veiligheid.  

 

Artikel 3 

Dat het toezicht plaatsvindt conform de regels opgesteld in het cameraprotocol, vastgesteld d.d. 28 

maart 2018.  

 

Artikel 6  

Dit besluit treedt in werking op 1 april 2018 en geldt tot en met het moment dat de burgemeester 

(in overleg met de lokale driehoek) besluit om het cameratoezicht zoals omschreven in dit besluit 

op te heffen tot uiterlijk 1 april 2022.  

 

Artikel 7 

Dit aanwijzingsbesluit wordt bekendgemaakt en gepubliceerd in het gemeenteblad. 

 

 

Rechtsmiddelen:  

 

Tegen dit aanwijzingsbesluit kan iedere belanghebbende op grond van de Algemene wet 

bestuursrecht binnen 6 weken na de publicatiedatum een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij 

de burgemeester van de gemeente Roosendaal.  

 

 

Roosendaal,  28 maart 2018 

 

 

Burgemeester van Roosendaal 

 

 

 

mr. J.M.L. Niederer 
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1. Inleiding 

Aanleiding 

Een korte schets van de aanleiding om camera’s in de binnenstad te plaatsen. In 2005 zijn de 

gemeenten Roosendaal en Bergen op Zoom gestart met cameratoezicht in de binnenstad. In 

Roosendaal gebeurde dat in verband met de drugsoverlast en uitgaansgerelateerde overlast. 

De uitgaanscentra in beide gemeenten trokken in de weekenden veel bezoekers. Dat ging 

gepaard met de nodige overlast en uitgaansgeweld. Beide gemeenten hadden bovendien te maken 

met een omvangrijke stroom buitenlandse drugstoeristen die een van de acht coffeeshops in Bergen 

op Zoom of Roosendaal bezochten. Ook dit ging gepaard met allerlei vormen van drugsgerelateerde 

overlast, vernielingen en criminaliteit. 

In deze context besloot men over te gaan tot de inzet van cameratoezicht. Hiermee kreeg 

de politie op straat ‘extra ogen’ waardoor sneller en effectiever kon worden ingegrepen 

bij overlast, vernieling, uitgaansgeweld of andere vormen van criminaliteit. Cameratoezicht 

wordt hierbij mede gezien als hulpmiddel voor de politie op straat. 

 

Voortzetting cameraproject 

Uit de evaluatie in 2012 bleek voortzetting van het cameratoezicht wenselijk, ondanks veranderde 

omstandigheden (sluiting van de coffeeshops). Op basis hiervan heeft de burgemeester het besluit 

genomen het cameratoezicht te verlengen en daarbij het gebied en de locaties bepaald waar deze 

camera’s worden geplaatst (aanwijzingsbesluit). Dit is in 2012 vastgelegd in een convenant 

cameratoezicht wat loopt tot 2018.  

De afloop van het convenant is de aanleiding om het proces rond het cameratoezicht te evalueren. 

De resultaten uit de evaluatie vormen de basis voor de besluitvorming begin 2018. 

Uit de evaluatie moet blijken of het cameratoezicht een positieve bijdrage levert aan de doelen en 

welke verbeterpunten er te benoemen zijn voor de voortzetting met betrekking tot werkwijze, 

aansturing, samenwerking etc.  

 

Doelen: 

a) het voorkomen van verstoringen van de openbare orde; 

b) het voorkomen van misdrijven; 

c) de bevordering van een efficiënte hulpverlening door hulpverleningsdiensten; 

Daarnaast kan het Openbaar Ministerie beelden uit het cameratoezicht gebruiken bij de opsporing 

en vervolging van strafbare feiten. 
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2. Methode 

De evaluatie bestaat uit de volgende onderdelen:  

I. Deskresearch: effecten cameratoezicht 

II. Interviews politie 

Voor de evaluatie is een zestal interviews gehouden met 2 camera-bedienaars, 2 horeca-

brigadiers en 2 politieagenten op straat. 

III. Brainstormsessie met politie en gemeente september 2017. 

3. Deskresearch  

Bewoners 

In april 2017 zijn onder bewoners van Roosendaal via het Digipanel een aantal vragen gesteld in het 

kader van het burgerakkoord. Welke onderwerpen leven onder de inwoners, en waarmee moet de 

gemeente volgens hen aan de slag gaan?  

Binnen het onderwerp veiligheid valt op dat met name de aanwezigheid én zichtbaarheid van de 

politie op straat wordt genoemd. Inwoners willen meer blauw op straat, meer controle en 

handhaving, onder meer door cameratoezicht op plaatsen waar veel overlast voorkomt of die als 

onveilig worden gezien. De gemeente zou initiatieven op het gebied van buurtpreventie meer 

kunnen stimuleren en ondersteunen om de (ervaren) veiligheid in Roosendaal te vergroten. Ook 

wordt genoemd dat het belangrijk is om in contact te komen met bewoners, hen te betrekken en te 

luisteren naar wat er speelt in hun woonomgeving.  

 

Utopie en dystopie1 

Er is al heel veel geschreven over cameratoezicht: zowel door voor- als tegenstanders. Voorstanders 

van cameratoezicht verwachten mooie resultaten van cameratoezicht: minder criminaliteit en 

overlast en een groter veiligheidsgevoel. En als het toch mis mocht gaan, hebben we altijd de 

beelden nog. Dit is het  utopische’ beeld van cameratoezicht: een optimistische visie op een veilige 

wereld waarin iedereen braaf en lief is voor anderen omdat de camera overal over waakt. 

                                                           
1 De psychologie van de camera, Sander Flight, 22092016 
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Er zijn ook mensen die meer nadelen zien: privacy schending, schijnveiligheid, stigmatisering van 

buurten en uitsluiting van burgers op basis van hun uiterlijk. “Big Brother” speelt vaak een rol in deze 

verhalen en daarom wordt dit een  ‘dystopische’ opvatting van cameratoezicht genoemd. Als je 

overal camera’s ophangt verandert de wereld in een koude en harde controlemaatschappij waar de 

overheid met behulp van techniek de orde handhaaft: een politiestaat. 

Vreemde ogen dwingen 

Er is veel wetenschappelijke steun voor de gedachte dat mensen zich netter gaan gedragen als ze 

bekeken worden. En het is logisch dat een camera hetzelfde effect kan hebben. Dat is één van de 

redenen waarom er camera’s op straat worden opgehangen. Ze moeten hetzelfde corrigerende 

effect hebben als Big Brother. We zeggen dan dingen als: “Criminelen zullen zich wel twee keer 

bedenken voordat ze onder het oog van een camera iemand beroven of in elkaar slaan”. 

Daarnaast zijn camera’s veel makkelijker aan te schaffen dan extra agenten. Ze hebben ook als groot 

voordeel boven gewone agenten dat ze 24 uur per dag, 7 dagen per week, 365 dagen per jaar op 

dezelfde plek kunnen blijven staan om toezicht te houden. Om de impact van de camera nog groter 

te maken worden er aan de randen van het 

cameragebied informatieborden geplaatst. 

Cameramildheid 

We vinden cameramildheid in elk geval terug in 

diverse onderzoeksrapporten waarin op basis 

van enquêtes wordt beschreven hoe mensen 

over cameratoezicht denken. Aan het begin van 

elk nieuw cameraproject zijn de verschillen 

tussen de voor- en tegenstanders meestal groot. 

Een jaar later, als de camera’s er eenmaal 

hangen, zie je dat de scherpe kantjes er vanaf 

zijn gesleten: de tegenstanders worden minder 

extreem en de voorstanders ook. Iedereen heeft 

dan namelijk aan den lijve kunnen ondervinden 

dat de wereld niet compleet is veranderd. 

Blijf bewegen 

Uit eerder onderzoek2 komt de tip om camera’s 

nooit langer dan twee maanden op dezelfde plek 

te laten hangen. Verplaats de camera’s 

regelmatig om maximaal te profiteren van het 

schokeffect aan het begin. En blijf continu aandacht besteden aan de camera’s: maak persberichten, 

verspreid folders in de buurt en communiceer je suf in de lokale media. 

Maar in de praktijk zien we precies het tegenovergestelde gebeuren. Camera’s blijven meestal jaren 

hangen op exact dezelfde plek en een communicatie-campagne is meestal de sluitpost op de 

begroting als er überhaupt al geld voor is.  

                                                           
2 Onderzoek in Cincinnaty 
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4. Verslag interviews 
 

Voor de evaluatie is een zestal interviews gehouden met 2 camera-bedienaars, 2 horeca-brigadiers 

en 2 politieagenten op straat. In de interviews zijn de volgende onderwerpen besproken:  

� samenwerking intern en extern 

� effecten cameratoezicht 

� ambitie 

� plaatsing camera’s 

� taken en verantwoordelijkheden 

� tips en verbeterpunten 

 

Associatie cameratoezicht 

Bij de opening van het gesprek wordt aan de geïnterviewden gevraagd welke termen opkomen als ze 

denken aan cameratoezicht. Hieronder een opsomming van de genoemde termen: 

• Nuttig, je kunt in een onbekende situatie op straat via de camera’s duidelijke 

plaatsaanduiding en signalement geven 

• Veiligheid, opsporingsgericht 

• Preventie, veiligheid 

• Veiligheid voor collega’s en publiek  

• Horeca, altijd back-up en het gebied in beeld 

Onderlinge samenwerking 

Team 

Er zijn ongeveer 12 agenten die de camera’s bedienen. Tijdens de diensten werken zij samen, maar 

het is geen organisatorische eenheid.  Er is op vrijdag- en zaterdagavond een horecaploeg, bestaande 

uit camerabedienaars, horecabrigadiers en politieagenten op straat. Vaak zijn dit dezelfde collega’s, 

soort van ’horecateampje’. 

Er is een beheerder en aanspreekpunt, tevens contactpersoon naar de leverancier van de camera’s. 

Deze agent leidt ook de collega’s op en heeft ook een aantal BOA’s van de gemeente opgeleid. 

Overleg 

Er is momenteel geen regulier overleg tussen de agenten die de camera’s bedienen.  De 

camerabedienaars houden elkaar op de hoogte via de mail en een whatsApp groep. Door de 

geïnterviewden zijn tips gegeven over het verbeteren van de samenwerking en werkwijze binnen het 

cameratoezicht.  
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Samenwerking 

De samenwerking tussen de verschillende disciplines is goed. Er is een goede structuur. De 

horecadiensten worden meestal door dezelfde agenten gedraaid. Dat wordt als prettig ervaren: ‘ Dan 

weet je wat je van elkaar kunt verwachten en kun je afspraken maken’. Goed op elkaar ingespeeld 

zijn vindt men heel belangrijk. ‘Dan heb je nu aan 1 woord genoeg, dat werkt echt als een tierelier!’. 

De cameramensen waarborgen de veiligheid van de collega’s. 

De eindverantwoording ligt bij een horecabrigadier, deze bepaalt de acties en inzet van de avond.  

• Je moet goed op elkaar ingespeeld zijn, camera bedienen is lastig te leren 

• Contact onderling en samenwerking is goed, bestaand team goed op elkaar ingespeeld.  

Externe samenwerking 

Er wordt regelmatig samengewerkt met de buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA). De 

samenwerking en contacten zijn goed. BOA’s sluiten regelmatig aan bij een horecadienst voor 

controle en sluitingstijden.  

Ook de Keuringsdienst van Waren sluit wel eens aan voor controles op roken in de horeca, meestal 

wordt er alleen geobserveerd. 

De samenwerking met beveiligingsbedrijven  is meer een haat-liefde verhouding. Hier valt nog veel te 

verbeteren. 

Effecten cameratoezicht 

Effecten 

Alle geïnterviewden zien de voordelen van het werken met de camera’s. Het verhoogt de veiligheid 

voor de burger maar ook voor de collega’s. Voordelen die 

worden aangegeven hebben vooral betrekking op het 

meekijken met collega’s, extra ogen. Ander voordeel is het 

preventief kunnen ingrijpen voordat het gaat escaleren. 

 Waargenomen effecten:  

Signaleren  

• Sneller ter plaatse 

• Update; je krijgt heel de tijd door wat er gebeurt 
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• Veiliger voor jezelf: ‘dat er iemand in je rug meekijkt’ 

• Je mist minder dan voorheen 

Preventief /Proactief ingrijpen 

• Het helpt mensen dimmen: ‘de camera’s kijken mee!’ 

• Soms zie je gasten al verzamelen op de camera’s en dan weet je dat ze iets van plan zijn. Dan 

gaan we er alvast naar toe en voorkom je waarschijnlijk iets. 

• Veiligheid in de binnenstad is verbeterd ‘met een uitroepteken’.  

• Elke horeca-ondernemer heeft een horecatelefoon (rechtstreeks contact met politie)  

• Veiligheid voor de collega’s en de burgers 

• Voorbereiding voor evenementen  

Repressief ingrijpen c.q. handhaven  

• Kostenbesparend? Door mensen preventief vast te zetten 

• Voorkomen misdrijven 

• Checken of het veilig is  

Justitiële vervolging  

• Bewijsmateriaal leveren voor het OM  

• Terugkijken bij gebeurtenissen om verdachte op te sporen  

• Volgen van bepaalde personen 

 

Het meten van het effect van cameratoezicht blijft lastig. Het is immers niet te meten wat er zonder 

camera’s zou zijn gebeurt of wat er is voorkomen door het hebben van de camera’s.  

Extra camera’s 

Er worden meerdere locaties genoemd waar camera’s ook gewenst zouden zijn. Vooral genoemd 

worden camera’s richting Kade. Op de Kade is een groei te zien in het aantal horecagelegenheden. 

Een actualisatie van de bestaande hotspots is gewenst. 

 

 

 

Door de nieuwe wetgeving bevat het nieuwe aanwijzingsbesluit van de burgemeester straks alleen 

het gebied waarbinnen cameratoezicht plaatsvindt. Dit levert meer flexibiliteit op aangezien 

camera’s binnen dat aangewezen gebied zonder verdere besluitvorming verplaatst kunnen worden.  

 

Ambitie 

Cameratoezicht heeft als doel: 

a) Het voorkomen van verstoringen van de openbare orde; 

b) Het voorkomen van misdrijven; 

c) De bevordering van een efficiënte hulpverlening door hulpverleningsdiensten; 
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Daarnaast kan het Openbaar Ministerie beelden uit het cameratoezicht gebruiken bij de opsporing 

en vervolging van strafbare feiten.  

 

Bovenstaande doelen worden volgens de geïnterviewden vrijwel allemaal bereikt. Er is nog wel een 

aantal punten dat extra aandacht vraagt, zoals de kwaliteit van de aan te leveren beelden voor 

bewijsmateriaal aan het Openbaar Ministerie. 

 

Taken en verantwoordelijkheden 

a) Het cameratoezicht vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de burgemeester van 

Roosendaal; 

b) De beheerder van het camerasysteem is het politieteam Roosendaal; 

c) Ambtenaren van de politie zijn aangewezen als centralist; 

d) De beheerder is verantwoordelijk voor de naleving van de privacy voorschriften zoals neergelegd 

in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. 

 

De geïnterviewden zijn vrijwel allemaal op de hoogte van de taken en verantwoordelijkheden. ‘Die 

worden ook allemaal opgepakt, daar ontkom je niet aan’. Ook de afspraken omtrent de privacy 

worden nageleefd, externe partners bijvoorbeeld moeten tekenen voor geheimhouding. Sinds 2015 

wordt bijgehouden in een register wie in de observatieruimte is geweest. 

Ze zijn er allemaal van overtuigd dat het camera bedienen tijdens horeca-diensten een taak van de 

politie is. Een politieagent kijkt anders dan een beveiliger of een BOA. De politie weet precies waar ze 

in de horeca op moeten letten. ‘En dat is wel een stukje ervaring dat je moet hebben’. En de politie 

heeft ook de bevoegdheid om alles te doen, zoals het opmaken van een proces verbaal. Binnen het 

politieteam zijn ook duidelijke afspraken gemaakt over het bedienen van de camera’s. Alleen 

degenen die ervoor zijn opgeleid werken er mee. Zij weten wanneer en hoe ze mogen filmen en hoe 

de camera’s zijn afgesteld.  

Tips en verbeterpunten 

Door de geïnterviewden wordt een aantal verbeterpunten genoemd op het gebied van opleiding, 

gebruik van camera’s en de locatie, de afstemming met horeca en gemeente, maar ook de interne 

afstemming. Hieronder een opsomming: 

Opleiding 

• Evalueren/ terugkijken als middel om te  verbeteren 

• Extra opleiding voor camerabedienaars,  

- de mogelijkheden van het systeem worden 

onvoldoende benut 

Gebruik en locatie camera’s 

• Camera’s meer continue laten draaien en 

rondjes laten draaien  

• Meer camera’s  

-    ‘laat ze vooral staan en breid het uit’.  

- Mobiele camera’s verder uitbreiden 
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• Betere camera’s 

-      inzoomen geeft onscherp beeld 

-      flexcamera’s zijn niet optimaal; ’ 

- Investeren in bodycam’s, deze zijn gedateerd. Zonder camera’s moet je meer mensen 

inzetten. 

Afstemming en samenwerking 

 

• Afstemmen met de gemeente over het plaatsen van parasols, bloembakken en vlaggen. 

Gemeente verstrekt de vergunningen hiervoor. 

• Afstemmen met horeca over dichtklappen van parasols na sluitingstijd. 

• Intern overleg verbeteren; terugkoppeling uit horecabrigadiersoverleg. 

• Afsluiting observatieruimte. 
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5. Brainstormsessie 

 

Onderdeel van de evaluatie is een sessie met een aantal collega’s van de teams Beheer, ID&C en 

VT&H en de partners van de Politie en AlleeWonen.  

Onderwerpen die aan bod kwamen: Wat is het eigenlijke doel van cameratoezicht? Kunnen we beter 

gebruik van de mogelijkheden? Welke ontwikkelingen zijn er op dit gebied? 

Deze onderwerpen werden aan de hand van een aantal stellingen besproken met de collega’s en de 

partners. De thema’s worden op deze manier vanuit verschillende invalshoeken toegelicht en 

besproken. Dit leverde bij sommige stellingen een stevige discussie op. 

Hieronder enkele stellingen met de resultaten: 

Cameratoezicht zorgt voor minder criminaliteit en overlast. 

Verdeling was ongeveer 60 procent eens, 40 procent oneens. Het helpt wel op plaatsen waar 

cameratoezicht is, maar vooral de overlast verplaatst zich naar andere plekken waar geen 

cameratoezicht is. 

Cameratoezicht geeft een groter veiligheidsgevoel bij bezoekers en inwoners. 

De meningen waren fifty/fifty. Degene die het eens waren, zijn van mening dat het een veilig gevoel 

geeft als er wordt meegekeken, mits er natuurlijk wel een gevolg aan wordt gegeven bij misstanden. 

Oneens waren degenen die van mening zijn dat veel mensen niet in de gaten hebben dat er camera’s 

hangen. 

Camera’s zijn effectief bij inzet voor leefbaarheid en openbare ruimte. 

Het merendeel is hier voorstander van, maar dan wel onder voorwaarden. Eén daarvan is dat er dan 

ook voldoende capacitiet op straat moet zijn. Dit kan ook door bijv. andere prioriteiten te stellen. 

Camera bedienen is een taak van de politie is. Een politieagent kijkt anders dan een beveiliger 

of een BOA. Een BOA heeft niet de ervaring van een agent. 

Meer oneens dan eens. Er moeten bij inzet van de BOA’s wel duidelijke afspraken worden gemaakt. 

BOA’s hebben andere taken en bevoegdheden. Training is al wel geweest, om verschillende redenen 

(capaciteit) niet doorgezet. 
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6. Conclusies en aanbevelingen 

 

Conclusies 

1. Het cameratoezicht wordt tijdens de horeca-avonden intensief en naar volle tevredenheid 

gebruikt. Het is een goede ondersteuning voor de agent op straat. 

2. Buiten de horecadiensten wordt nagenoeg geen gebruik gemaakt van de camera’s.  De 

camera’s staan wel 24/7 aan, terugkijken is wel altijd mogelijk bij vermoeden van strafbare 

feiten. 

3. Er zijn geen afspraken gemaakt over het registreren tijdens horeca-avonden, registraties 

worden naar eigen inzicht bijgehouden. Er is onvoldoende kennis voor het maken van 

overzichten uit het systeem. 

4. De organisatie van het cameratoezicht, zoals het overleg tussen de bedienaars, de positie 

binnen de politie heeft in het verleden onvoldoende aandacht gekregen.  

5. De camera’s zijn geplaatst bij hotspots, deze zijn in 2012 aangewezen. Een actualisatie van de 

hotspots is noodzakelijk.  

6. De afspraken over de verantwoordelijkheden en taken van politie en gemeente zijn niet voor 

iedereen duidelijk.  

7. Informatie-uitwisseling tussen horecaondernemers en politie kan verbeterd worden.  

 

Aanbevelingen: 

1. Optimaler gebruik maken  van het systeem, door het inzetten van camera’s voor APV 

handhaving. Dit betekent een verandering in de werkzaamheden van de BOA’s. Een verdere 

professionalisering van de organisatie is dan vereist, zowel bij de politie als bij het team VTH. 

Voor de voorwaarden is nader onderzoek nodig bij bijv. de gemeente Almere waar al op deze 

manier wordt gewerkt. 

2. Stel een instructie op voor het bijhouden van het systeem tijdens de horecadiensten. 

Incidenten moeten via een vaste structuur worden geregistreerd. De informatie uit het 

systeem wordt op een overzichtelijke manier gepresenteerd en periodiek besproken met de 

gemeente. 

3. Wijs een superuser aan die zorgdraagt voor een goede registratie en de  informatie intern en 

extern communiceert. 

4. Plan een structureel overleg met politie en gemeente in om taken en verantwoordelijkheden 

op elkaar af te stemmen.  

5. Geef camerabedienaars een duidelijke plek in de organisatie, met een heldere 

functieomschrijving. 

6. Organiseer een overleg in de driehoek voor het actualiseren van de hotspots. Daaruit volgend 

het verplaatsen van camera’s naar actuele hotspots. 
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Cameraprotocol 2018-2022 

De burgemeester van Roosendaal, 

Gelet op: 

- Artikel 151c van de Gemeentewet 

- de Wet politiegegevens 

- de Wet bescherming persoonsgegevens 

- zijn besluit van 28 maart 2018 (aanwijzingsbesluit cameratoezicht binnenstad Roosendaal) 

gezien het advies van het Basisteam Driehoek team Roosendaal d.d. 22 maart 2018 

vast te stellen het protocol Cameratoezicht 2018-2022 

1. Inleiding 

Cameratoezicht is inmiddels niet meer weg te denken uit de Roosendaalse binnenstad. Het extra 

paar ogen tijdens de horecadiensten wordt door zowel de hulpverleners op straat als de 

horecaondernemers gewaardeerd. Dit blijkt uit onder andere het evaluatierapport 

“Cameratoezicht?” (sep 2017, M. Quirijnen). Uit deze procesevaluatie komt een aantal 

verbeterpunten naar voren die opgenomen zijn in dit protocol. Aanbevelingen hebben betrekking op 

onder andere de organisatie van het cameratoezicht en de inzet daarvan.  

Met de resultaten van de procesevaluatie en met inachtneming van de verbeterpunten heeft de 

burgemeester van Roosendaal op 28 maart 2018 het besluit genomen het cameratoezicht met 

ingang van 1 april 2018 voort te zetten en dat jaarlijks stilzwijgend te verlengen tot 1-4-2022 naar 

gelang de noodzaak voor cameratoezicht aanwezig blijft. 

2. Doel 

Cameratoezicht op grond 151c Gemeentewet heeft als doel: 

a) Het handhaven van de openbare orde (Wetboek van Strafrecht en APV)  

b) Het voorkomen van misdrijven 

c) De bevordering van een efficiënte hulpverlening door hulpverleningsdiensten 

d) Het vergroten van het veiligheidsgevoel bij bezoekers van de binnenstad 

Daarnaast kan het Openbaar Ministerie beelden uit het cameratoezicht gebruiken bij de opsporing 

en vervolging van strafbare feiten. 

Naast dit hoofddoel mag gemeentelijk cameratoezicht ook zogenoemde 'bijvangst' opleveren. Denk 

hierbij aan zaken zoals vandalisme en fietsdiefstal. Of het bevorderen van de leefbaarheid, zoals het 

signaleren van kapotte straatlantaarns en gebarricadeerde nooduitgangen. 

Cameratoezicht voor andere doeleinden dan het handhaven van de openbare orde is toegestaan als 

wordt voldaan aan de algemeen geldende privacywetgeving. De toepassing van cameratoezicht 

moet dan wel evenredig zijn in relatie tot het doel. Daarnaast kan het doel niet op een minder 

ingrijpende manier worden bereikt. Een discussie die hierover ook landelijk wordt gevoerd is het 
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plaatsen van camera’s bij bijvoorbeeld aanbodlocaties van huisvuil. Indien noodzakelijk zullen we 

ook in Roosendaal daartoe stappen ondernemen. 

 

3. Wettelijk kader artikel 151 c gemeentewet 

In 2016 is artikel 151c van de Gemeentewet aangepast. Wijzigingen ten aanzien van het 

cameratoezicht hebben geleid tot een verruiming van de mogelijkheden voor cameratoezicht. 

Conform de nieuwe regels wijst de burgemeester een bepaald gebied voor cameratoezicht aan en is 

de toevoeging “vast” cameratoezicht niet meer van toepassing. Een aanwijzingsbesluit met daarop 

de exacte locaties van de camera’s is niet meer noodzakelijk. Tegelijkertijd heeft de burgemeester de 

mogelijkheid het cameratoezicht tussentijds te wijzigen of stoppen naar gelang de noodzaak van het 

toezicht. Dit stelt extra eisen aan de organisatie en aansturing van het toezicht. Deze eisen zijn in dit 

protocol opgenomen.  

4. Camerahandhaving brom- en snorfietsen binnenstad 

In het voorjaar van 2018 start Roosendaal met camerahandhaving ten behoeve van het tegengaan 

van overlast door scooters in de binnenstad. Deze handhaving vindt primair plaats vanuit een ander 

wetgevingsregime dan artikel 151c Gemeentewet. Het is wel aannemelijk dat het in het kader van 

bijvoorbeeld een strafrechtelijk onderzoek interessant is te weten welke kentekens op enig moment 

in de binnenstad zijn gesignaleerd. Daartoe wordt er nauw samengewerkt en wordt er rekening mee 

gehouden dat de informatie tussen beide systemen op termijn uit te wisselen is.  

5. Taken en verantwoordelijkheden 

a) Het cameratoezicht vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de burgemeester van 

Roosendaal. 

b) De beheerder van het camerasysteem is het politieteam Roosendaal, vertegenwoordigd 

door (functionaris) 

c) Ambtenaren van de politie zijn aangewezen als centralist. 

d) De beheerder is verantwoordelijk voor de naleving van de privacy voorschriften zoals 

neergelegd de Wet Bescherming Persoonsgegevens. 

 

6. Bediening van het systeem 

Bevoegd tot het bedienen van het camerasysteem c.q. het live uitkijken van beelden zijn: 

a) Politieambtenaren voor het uitoefenen van hun wettelijke taken. 

b) Derden, voor zover functioneel noodzakelijk, altijd met toestemming en onder 

verantwoordelijkheid van de beheerder. 

 

In het kader van slimmer toezicht en een optimaler gebruik van het camerasysteem zoals 

beschreven in het evaluatierapport zullen in 2018 werkafspraken worden gemaakt over de 

aanwezigheid van een inspecteur handhaving (tevens BOA-bevoegd) in de cameraruimte en 

dientengevolge de samenwerking met de politie en de aansturing van de medewerkers handhaving 

op straat. 
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7. Bezetting observatieruimte en bekijken beelden 

a) In de observatieruimte is altijd een bevoegd persoon aanwezig op de tijdstippen dat de 

camera’s live worden uitgekeken. 

b) De beheerder draagt er zorg voor dat tijdens het live uitkijken nooit meer personen 

aanwezig zijn dan strikt noodzakelijk is voor het functioneren van het cameratoezicht. 

c) Op het moment dat beelden live worden uitgekeken, worden alle bezoeken van niet-

politieambtenaren geregistreerd in het logboek. 

d) De beelden worden op vooraf vastgestelde tijden live uitgekeken door de centralisten. 

Hierover worden verdere afspraken gemaakt binnen de (lokale) driehoek. 

e) Daarnaast kunnen de camera’s live worden uitgekeken bij bijzondere activiteiten, 

incidenten en tijdens doelgerichte acties van de politie.  

 

 

8. Opslag en verwerking gegevens 

Alle camera’s nemen 24 uur per dag, zeven dagen per week op. De beelden blijven automatisch 

maximaal vier  weken (zie artikel 151c Gemeentewet) bewaard, waarna de harde schijf automatisch 

(en zonder menselijke handeling) wordt overschreven. Camerabeelden die noodzakelijk zijn voor 

bijvoorbeeld opsporingsdoeleinden moeten zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen die termijn van 

vier weken veilig worden gesteld. Dankzij nieuwe technieken met sensoren is het mogelijk dat de 

camera’s bewegingen waarnemen en daar automatisch naar toe schakelen. Deze techniek stelt wel 

eisen aan de hardware van de camera’s. Een aantal camera’s zal uitgerust worden met motoren die 

bestand zijn tegen 24 uur “draaien”. De andere camera’s staan buiten het live meekijken gefixeerd 

op een punt.  

 

De beheerder heeft het zeggenschap over de gegevens en treft maatregelen ter bevordering van de 

juistheid en volledigheid van de opgenomen gegevens.  

 

Met inachtneming van artikel 25 van de Wet bescherming persoonsgegevens wordt door de 

beheerder op verzoeken tot het beschikbaar stellen van beelden beslist. Van genomen besluiten 

wordt melding gedaan in het logboek.  

 

Het is aan de beheerder om binnen zijn eigen organisatie procedureafspraken te maken hoe om te 

gaan met dergelijke verzoeken (van burgers, advocaten of andere belanghebbenden).  

 

9. Bodycams 

Mede met het oog op het verbeteren van de persoonlijke veiligheid van toezichthouders/BOA’s op 

straat, wordt in een aantal gemeenten een pilot gedraaid waarbij de boa’s worden uitgerust met een 

bodycam. Op dit moment geeft de situatie in Roosendaal geen aanleiding een dergelijke proef te 

starten of bodycams t.b.v. toezichthouders/BOA’s te introduceren. Mocht hier op termijn wel 

aanleiding voor zijn, dan zal daarvoor een apart besluit worden genomen. 

 

10. Logboek 

Aan het gebruik van het camerasysteem is een digitaal logboek gekoppeld. Dit logboek is een 

onderdeel van het management informatiesysteem van de beheerder. Het logboek is vertrouwelijk 

en bevat de volgende informatie:  



4 

 

a) Naam van de dienstdoende centralist. 

b) Datum en tijd, waarbij aangegeven moet worden of er live gekeken wordt of niet. Bij achteraf 

bekeken beelden moet duidelijk zijn op wiens verzoek dat gebeurt. 

c) Waargenomen incidenten1 ter beoordeling van de centralist. 

d) Overige meldingen en bijzonderheden. 

e) Aanwezigheid van niet-politieambtenaren in observatieruimte. 

f) Vorderingen en verzoeken tot het verstrekken van beeldinformatie (naam aanvrager, tijdstip 

opname, camera) en het besluit daarover.  

 

11. Managementinformatiesysteem 

 

Cameratoezicht is één van de vele maatregelen om uitgaansgerelateerde overlast en verstoringen 

van de openbare orde te voorkomen. De informatie die wordt verzameld door middel van het 

cameratoezicht wordt gebruikt om de inzet van camera’s, politie- en opsporingsambtenaren en 

toezichthouders te optimaliseren. De managementinformatie wordt automatisch gegenereerd uit 

het logboek. Het betreft de volgende informatie: 

 

a) De data en tijdstippen waarop beelden uitgekeken zijn, onderverdeeld in live beelden en 

achteraf bekeken beelden. Bij beelden die achteraf bekeken worden moet duidelijk zijn op 

wiens verzoek dat gebeurt.  

b) Hoeveel incidenten of opvallende gebeurtenissen tijdens deze tijdstippen zijn waargenomen (bij 

welke camera en welk tijdstip), met zo mogelijk een specificatie naar thema (overlast op straat, 

vandalisme, openbare dronkenschap/baldadigheid, drugsgebruik/dealen, samenscholing). 

c) Hoe vaak er n.a.v. cameratoezicht een interventie (van politie, maar evt ook partners) heeft 

plaatsgevonden. 

d) Storingsmeldingen (welke camera, tijdsduur van storing en eventuele oorzaak). 

e) Het aantal veiliggestelde beelden en gegevens over deze beelden, zoals camera, camerahoek en 

tijdstip. 

 

De informatie uit dit managementsysteem wordt ten minste één maal per kwartaal automatisch 

gegenereerd en aangevuld met de bij de politie aanwezige informatie over overlast op straat, 

vandalisme, openbare dronkenschap/ baldadigheid, drugsgebruik/ drugsdealen, samenscholing, etc.   

Per kwartaal wordt hierover overleg gevoerd met de gemeente die de regie op deze afspraak heef4t. 

Bovendien moet het ook mogelijk zijn om op ieder moment (een bepaalde week, dag of uur) actuele 

gegevens te leveren. Op verzoek van de lokale driehoek kan het onderwerp daar geagendeerd 

worden.  

 

12. Storingen 

 

De functie van beheerder impliceert de volgende taken: 

- Het doorgeven van storingen aan de leverancier. Tot aan een bedrag van EUR 250 kan de 

beheerder opdracht geven de storing te verhelpen; 

- Het per kwartaal testen van de calamiteitenverlichting en storingen in overleg met de 

leverancier verhelpen;  

 

 

 

                                                           
1 Het is technisch mogelijk dat de persoon die de camera’s uitkijkt een incident direct registreert. 

Wanneer tijdens het uitkijken een vechtpartij wordt waargenomen, kan aan dit incident direct een 

classificatie gehangen worden, die achteraf weer opvraagbaar is. 
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13. Personele aangelegenheden 

 

De beheerder is verantwoordelijk voor goed opgeleide centralisten (bekwaam zijn en blijven). De 

centralisten worden getraind op: 

a) Gebruik van apparatuur (incl. bediening digitaal logboek). 

b) Observatietechnieken. 

c) Interne procedures zoals koppeling met meldkamer, wijkagenten, beantwoording vragen van 

burgers over het inzien van meldingen na aangiftes. 

d) Procedures rondom veilig stellen van beelden. 

e) Procedures rondom storingen. 

 

 

Roosendaal, 28 maart 2018 

 

 

De burgemeester van Roosendaal, 

 

 

 

 

mr.  J.M.L Niederer 
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