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16-07-2010 11 :52 Onderwerp RE: cameratoezicht 

Overzicht: ÇJ Dit bericht is beantwoord. 

Goedemorgen Annemarie, 

Het OM kan zich vinden in het advies van de politie, inhoudende dat gelet op de omstandigheden en 
het uitgaansgebied van Terneuzen en de ervaringen met de bijdrage van het cameratoezicht aan de 
handhaving van de openbare orde en rechtsorde het cameratoezicht absoluut noodzakelijk wordt 
geacht. Voorts vindt het OM dat de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit het inzetten van 
cameratoezicht noodzakelijk maken . 
Door permanent zicht te hebben op het uitgaansgebied heeft de politie de mogelijkheid snel te 
reageren op opkomende incidenten waardoor het gebruik van meer ingrijpende opsporings- en 
handhavingsmiddelen vaak achterwege kan blijven. 
Camerabeelden hebben in de afgelopen 4 jaar een bijdrage geleverd aan het opsporen en bewijzen 
van strafbare feiten die zijn gepleegd in het gebied waar cameratoezicht aanwezig is . 
Het OM is derhalve van mening dat het cameratoezicht in het uitgaansgebied van Terneuzen zoals 
vastgelegd in het besluit van 23 januari 2007 van de burgemeester van Terneuzen gecontinueerd 
moet worden voor een periode van vier jaar. 

Ik hoop je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd . Als je nog vragen hebt hoor ik het wel. 

Met vriendelijke groet, 
Nancy Baecke- Verstraeten. 

Beleidsmedewerker, afdeling beleid en strategie. 
Arrondissementsparket Middelburg 
Werkdagen: ma, di, do, vrij 
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Van: Annemarie Arens [mailto:A.Arens@terneuzen.nl] 
Verzonden: dinsdag 13 juli 2010 11:44 
Aan: Baecke-Verstraeten, mr. N. (Parket Middelburg) 
Onderwerp: cameratoezicht 
Urgentie: Hoog 

Beste mevrouw Baecke-Verstraeten , 

Heb u mailadres doorgekregen van mijn collega Nysja de Jonge i.v.m. het volgende. 
Van Nysja begreep ik dat het eerstvolgende driehoeksoverleg plaatsvindt op 8 november 2010. 
In Terneuzen is in januari 2007 een besluit genomen door de burgemeester inzake cameratoezicht in 
de binnenstad. De termijn is hierin vastgesteld op vier jaar. Tevens is bepaald dat minimaal 2 
maanden van tevoren een evaluatie moet plaatsvinden. Hierbij dient dan ook te worden bepaald of het 
cameratoezicht wordt verlengd en voor welke periode dit geldt. Omdat er derhalve uiterlijk voor de 
gemeenteraad van oktober 2010 een evaluatie ter kennis moet zijn gebracht aan de raad , heb ik 
gemeend er goed aan te doen om de burgemeester dan maar via een brief om de insteek van het OM 



te laten vragen. 
Zou u zo vriendelijk willen zijn om bijgevoegde brief, die ook per reguliere past zal volgen onder de 
aandacht te brengen van de Officier van Justitie? 

Alvast hartelijk dank voor uw moeite. 

Met vriendelijke groeten, 

Annemarie Arens 

Gemeente Terneuzen 

jur. adviseur team Bestuur 

tel. 0115-455 634 
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