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> Geachte heer burgemeester, Gezien: . _. __ _ 

• Naar aanleiding van uw verzoek om advies en informatie ten behoeve van de eval ':ti~;'lb I 

• 

cameratoezicht in het uitgaansgebied van Terneuzen, het volgende: ~o 

a. Effecten cameratoezicht 
Op grond van de ervaringen in de afgelopen jaren kan gesteld worden, dat het 
cameratoezicht in het uitgaansgebied_van Terneuzen een QO.odzakelijke en gewenste 
aanvulling is om de veiligheid te vergroten. Het levert een daadwerkelijke bijdrage aan de 
handhaving van de openbare orde. Tijdens incidenten is het mogelijk om aan de hand van de 
di recte beeldverbinding politiemedewerkers effectief en efficiënt in te zetten. Daarnaast 
bieden de camerabeelden ook de gelegenheid om door een tijdige sturing van 
politiemedewerkers beginnende incidenten in de kiem te smoren. De aanwezigheid van de 
camera's / camerabeelden heeft reeds in vele gevallen effectieve opsporing en vervolging 
mogelij k gemaakt. 

b. Onderhoud 
Het onderhoud door Gerrit de Jonge Techniek b.V. vindt over het algemeen naar tevredenheid 
plaats. 
Begin maart 2010 blijkt de camera op de kop van de Nieuwstraat zodanig defect dat 
vervanging noodzakelijk is. Op grond van de laatste informatie van de gemeente (dhr. Van 
Driessche) zal vervanging vóór 25 juni 2010 gerealiseerd worden. Deze onderhoud
/vervangingstermijn is mijns inziens erg lang en acht ik ongewenst. Hierbij zij door mij 
opgemerkt, dat een en ander mogelijk mede is veroorzaakt door communicatiestoringen 
tussen politie- gemeente en Gerrit de Jonge b.v. 

c. Kwaliteit beelden d. Problematiek straatverlichting 
Algemeen kan worden gesteld dat de straatverlichting niet meer voor problemen zorgt. De 
kwaliteit van de beelden is dan ook zowel overdag als 's nachts en bij verschillende 
weersomstandigheden voldoende tot goed. 
Enkel bij de camera bevestigd aan het pand Nieuwstraat 24 (Dijkgang / Arsenaalstraatl 
Nieuwstraat) levert de straatverlichting wel eens problemen op, daar de aldaar aanwezige 
straatlantaarn bij bepaalde posities midden in het beeld komt en daardoor voor een 
verminderd beeld zorgt . 
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• d. Incidenten overzicht 

• • 

In 2008 is de politie overgegaan op een nieuw bedrijfsprocessensysteem "Basisvoorziening 
Handhaving". Dit systeem zorgt voor problemen waardoor het, tot mijn spijt, niet mogelijk is 
volledige en betrouwbare cijfers over de jaren 2008-2010 aan te leveren. 

Advies 
Zoals hiervoor onder ad a 'effecten cameratoezicht' al is verwoord, voldoet het camera
toezicht in het uitgaansgebied van Terneuzen, in samenhang met de overige genomen 
maatregelen (zoals bijv. aanpassing sluitingstijden -stringenter handhavingsbeleid) , volledi~ 
aan de doelstelling "bescherming van de openbare orde en veiligheid". 

In het belang van de openbare orde en veiligheid in het uitgaansgebied van Terneuzen acht iI 
het essentieel dat dit cameratoezicht wordt gecontinueerd. Ik geef u dan ook in overweging 
om de termijn voor dit cameratoezicht met vier jaar te verlengen. 

Vertrouwende u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd, 

Met vriendelijke groet, 

emmers- van der Geest, 
pschef Politie Zeeland . 
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