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Op 23 januari 2007 heb ik alle wegen en weggedeelten in het uitgaanscentrum van Terneuzen 
aangewezen als gebied waar cameratoezicht zal plaatsvinden. Tevens is hierbij de periode 
vastgesteld waarbinnen het cameratoezicht zal plaatsvinden vastgesteld op vier jaar. 
Daarnaast is bepaald dat minimaal twee maanden voor afloop van deze periode een 
evaluatierapport moet worden opgesteld. Een kopie van de conceptevaluatie treft u 
bijgevoegd aan. 

Naar aanleiding van ondermeer deze evaluatie dient te worden bezien ofhet cameratoezicht in 
zijn huidige vorm nog wenselijk en noodzakelijk is. Bovendien moet worden bepaald voor 
welke termijn het cameratoezicht gaat gelden. 

Van de politie heb ik reeds het advies gekregen om het cameratoezicht met een periode van 
vier jaar te verlengen. 

Ingevolge het bepaalde in artikel 151 c, lid 2 van de Gemeentewet dient de periode van het 
cameratoezicht te worden vastgelegd na overleg met de Officier van Justitie in het 
zogenaamde Driehoeksoverleg. Nu gebleken is dat dit overleg pas plaatsvindt op 8 november 
aanstaande en de evaluatie uiterlijk twee maanden voor afloop van de huidige termijn ter 
kennisname aan de raad dient te worden gebracht, vraag ik u thans langs deze weg aan te 
geven welke termijn voor cameratoezicht u wenselijk acht, zodat e.e.a. tijdig ter kennisname 
aan de raad kan worden gebracht. 

Hoogachtend, 

De Burgemeester van Terneuzen, / 
namens dezen, 

~OOfd afdeling Bestuur en Facilite en, 



(Concept)Evaluatie cameratoezicht 

Ingevolge de bevoegdheid zoals vermeldt in de artikelen 151 van de Gemeentewet en gelet op artikel 
2.10.1 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Terneuzen 2006 heeft de burgemeester op 23 
januari 2007 besloten tot plaatsing van een viertal vaste camera's in de Terneuzense binnenstad. 

In dit besluit is opgenomen dat het cameratoezicht gedurende een periode van vier jaar zal worden 
toegepast en dat er minimaal twee maanden voor afloop van deze termijn een evaluatierapport dient te 
worden opgesteld. 

Naast het feit dat het cameratoezicht in het (openbare) uitgaansgebied in Terneuzen geëvalueerd dient te 
worden, dient de burgemeester zich uit te spreken over de wenselijkheid en de noodzakelijkheid van het 
instandhouden van het cameratoezicht van het cameratoezicht in de huidige vorm. Het aantonen van de 
noodzakelijkheid is ingegeven door het proportionaliteitsbeginsel (cameratoezicht moet evenredig zijn in 
relatie tot het te dienen doel) en het subsidiariteitsbeginsel (het doel van handhaving van de openbare orde 
kan niet op een minder ingrijpende wijze bereikt worden). 

Tevens dient de burgemeester zich rekeninghoudend met het bepaalde in artikel 2:77 van de APV 
Terneuzen 2009 (nieuw artikel 2.10.1 van de Algemene Plaatselijke Verordening Terneuzen 2006) jo. 
artikel 151 c van de Gemeentewet uit te spreken over de duur waarvoor deze verlenging gaat gelden. De 
duur voor plaatsing wordt ondermeer gekoppeld aan deze evaluatie. 

Aan de politie Zeeland is verzocht om ten behoeve van het evaluatierapport een incidentenoverzicht te 
overleggen van de periode waarin nu cameratoezicht wordt uitgeoefend, zodat de effectiviteit van het 
cameratoezicht kan worden aangetoond. Helaas blijkt het door het overgaan op een nieuw 
bedrijfsprocessensysteem bij de politie niet mogelijk volledige en betrouwbare cijfers over de periode 
2008-2010 aan te leveren. 

Effecten cameratoezicht 
Uit de reactie van de politie blijkt dat het cameratoezicht in het uitgaansgebied van Terneuzen een 
noodzakelijke en gewenste aanvulling is om de veiligheid te vergroten. Het levert een daadwerkelijke 
bijdrage aan de handhaving van de openbare orde omdat het de mogelijkheid biedt tijdens incidenten 
politiemedewerkers effectief en efficiënt in te zetten. Ook bieden de camerabeelden de mogelijkheid om 
door tijdige sturing beginnende incidenten in de kiem te smoren. Bovendien hebben gemaakte 
camerabeelden reeds in vele gevallen geleidt tot effectieve opsporing en vervolging. 

Onderhoud 
Door de politie wordt opgemerkt dat het onderhoud door Gerrit de Jonge Techniek b.v. over het algemeen 
naar tevredenheid plaatsvindt. Dit geldt ook voor de medewerkers van de afdeling Realisatie en Beheer, 
welke het eerste aanspreekpunt vormen voor Gerrit de Jonge. 

Overigens wordt door de politie verwezen naar de defecte camera op de kop van de Nieuwstraat, die in 
maart 2010 kapot was en pas vóór de Havendagen in juni 2010 is vervangen. Deze onderhouds
/vervangingstermijn wordt als erg lang en ongewenst aangemerkt door de politie. De politie merkt hierbij 
nog wel op dat e.e.a. mogelijk mede is veroorzaakt door communicatiestoringen tussen de politie-, 
gemeente en Gerrit de Jonge b.v. 
Over deze opmerking van politiezijde, menen wij te moeten melden dat deze lange termijn niet voor 
rekening van de gemeente kan worden gebracht, omdat wij pas op 26 mei 2010 een melding van de 
politie over de defecte camera hebben ontvangen. Het advies aan het college is op 1 juni 2010 in 
circulatie gebracht en de vervangende camera op 11 juni 2010 is besteld en een week later geplaatst. 
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(Onderhouds)kosten i.v.m. het cameratoezicht. 
Gedurende de termijn waarvoor het cameratoezicht geldt (2007-heden) is er geconstateerd dat de 
verbinding niet voldeed en dat beelden op het politiebureau hierdoor niet voldoende uitgelezen konden 
worden. In 2009 is om deze reden een nieuwe glasvezelstructuur aangelegd. De kosten hiervoor 
bedroegen € 24.475,--
Daarnaast is één camera (die aan de kop van de Nieuwstraat) vervangen. De kosten hiervoor bedroegen 
€ 2.900,-- en zijn ten laste gebracht van de post 'onvoorzien' . 

Door de gemeente wordt in het geval van storingen altijd een beroep gedaan op Gerrit de Jonge. Deze 
heeft in 2010 een storing verholpen, waarvan de kosten € 480,-- bedroegen. Vooralsnog is een bedrag Vé 

€ 500,-- t.b.v. onderhoud installaties opgenomen op de meerjarenbegroting. 

Daarnaast is er met de heer Ardic (voor de geplaatste camera aan het pand Nieuwstraat 24) een afspraak 
gemaakt en is met de familie Manassis (voor de geplaatste camera aan het pand Korte Kerkstraat 8) een 
huurovereenkomst afgesloten. Beiden krijgen jaarlijks een bedrag van € 500. Deze bedragen zijn 
opgenomen in de begroting. Ook de maandelijkse kosten die de gemeente aan KPN betaald voor de 
verbinding van de glasvezelkabel zijn opgenomen in de begroting. 

Kwaliteit beelden/problematiek straatverlichting 
De politie merkt op dat de straatverlichting niet meer voor problemen zorgt. De kwaliteit van de beelden 
is dan ook zowel overdag als ' s nachts bij verschillende weersomstandigheden voldoende tot goed. 
Enkel bij de camera bevestigd aan het pand Nieuwstraat 24 (Dijkgang, ArsenaalstraatlNieuwstraat) level 
de straatverlichting wel eens problemen op. Dit wordt veroorzaakt door de aldaar aanwezige 
straatlantaarn die bij bepaalde posities midden in het beeld komt en daardoor voor een verminderd beeld 
zorgt. De aanwezigheid van de straatlantaarn is echter niet dusdanig dat bij deze specifieke positie het 
gehele beeld wegvalt, zodat er toch nog voldoende zicht bestaat. 

Advies OM 
P.M. 

Advies politie 
In het belang van de openbare orde en veiligheid in het uitgaansgebied van Terneuzen acht de politie het 
essentieel dat het cameratoezicht wordt gecontinueerd. De politie geeft de burgemeester in overweging 
om de termijn voor dit cameratoezicht met vier jaar te verlengen. 

Rechtsbescherming 
Het besluit van de burgemeester tot plaatsing van camera' s op een openbare plaats is een besluit van 
algemene strekking waartegen op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) voor 
belanghebbenden bezwaar en beroep openstaat. 

Conclusie 
In het algemeen kan worden gesteld dat het cameratoezicht in het uitgaansgebied in samenhang met de 
overige genomen maatregelen (zoals bijv. aanpassing sluitingstijden en een stringenter 
handhavingsbeleid) volledig aan de doelstelling bescherming openbare orde en veiligheid voldoet. 
Rekeninghoudend hiermee en met het advies van de het Openbaar Ministerie/politie zal het 
cameratoezicht voor genoemd gebied met ingang van 23 januari 2010 worden gecontinueerd voor een 
periode van (vier) iaar. 
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