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1. Inleiding
1.1. ACHTERGROND
De gemeente Goes maakt sinds 2001 gebruik van cameratoezicht op de Grote Markt e.o. en in het
Kadengebied, onder het motto ‘Laten we het gezellig houden in Goes’. In 2006 is besloten het toezicht
uit te breiden met de Vlasmarkt/Wijngaardstraat, Zusterstraat/Wijngaardstraat (Koepoort), Stalstraat,
Singelstraat en Korte Vorststraat/Papegaaistraat. Het gebied is te herkennen aan de bordjes
‘cameratoezicht’. Cameratoezicht in Goes is geen op zichzelf staand instrument maar het sluitstuk van
een samenhangend pakket van maatregelen dat genomen is om de openbare orde te handhaven en
het uitgaansgebied veiliger en leefbaarder te maken.
De gemeente is eigenaar van het camerasysteem en de politie heeft de operationele regie. Met
cameratoezicht worden meerdere doelen nagestreefd. Naast het verhogen van het gevoel van
veiligheid richt het toezicht zich in het bijzonder op het voorkomen van geweldplegingen, vandalisme
en ander hinderlijk gedrag. Daarnaast kan de politie in geval van (dreigende) ordeverstoringen
meekijken en de camera’s actief besturen. Omdat de beelden worden opgenomen kunnen deze
behulpzaam zijn bij eventuele aanhoudingen en als bewijsmateriaal dienen in geval van een
rechtszaak.
Op 1 februari 2006 is de 'Wet cameratoezicht op openbare plaatsen' in werking getreden. Deze wet
moet leiden tot rechtszekerheid voor de burger en tot uniformering van de toepassing van
cameratoezicht. Aan de gemeentewet is een nieuw artikel 151c toegevoegd, dat de gemeente een
wettelijk kader biedt voor het langdurig plaatsen van vaste camera's op openbare plaatsen in het
belang van de handhaving van de openbare orde.
Door deze gewijzigde wet- en regelgeving moet de gemeente periodiek beoordelen of de noodzaak
voor cameratoezicht nog steeds bestaat. Dit betekent automatisch dat aan de plaatsing van camera's
een bepaalde duur is gekoppeld. Het gemeentebestuur kan deze periode verlengen als zij
cameratoezicht nog steeds noodzakelijk vindt.
Bij de uitbreiding van cameratoezicht in 2006 is besloten een periode van vijf jaar aan te houden en
cameratoezicht dan te evalueren.

1.2. OPZET EN UITVOERING
Deze evaluatie is tot stand gekomen in samenwerking met Arjen de Wilde, brigadier, Regiopolitie
Zeeland. Er is gebruik gemaakt van politiecijfers 2006-2011 en ervaringen van de politie sinds de
invoering van cameratoezicht in het uitgaansgebied. Daarnaast is aan een aantal horeca-exploitanten
gevraagd een vragenlijstje in te vullen over de inzet van camera’s.

1.3. LEESWIJZER
In hoofdstuk 2 en 3 wordt de wettelijke grondslag van cameratoezicht uiteengezet en in hoofdstuk 4
vindt een terugblik plaats op de invoering van cameratoezicht in Goes. Naast gericht en algemeen
gebruik van de camera’s in het uitgaansgebied met een aantal praktijkvoorbeelden, geven objectieve
cijfers een overzicht van de incidenten die hier hebben plaatsgevonden. In hoofdstuk 5 volgt een uitleg
van het effect van cameratoezicht en in hoofdstuk 6 de ontwikkelingen van tijdelijk en flexibel
cameratoezicht. Ten slotte komen in hoofdstuk 7 de conclusies en het advies aan bod.
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2. Wettelijke grondslag cameratoezicht
2.1. UNIVERSELE UITGANGSPUNTEN CAMERATOEZICHT
Cameratoezicht in Nederland is, net als in de meeste landen om ons heen, primair gekaderd in
1
privacywetgeving. Als cameratoezicht een inbreuk op de privacy inhoudt, moet vervolgens de vraag
beantwoord worden of deze inbreuk al dan niet rechtmatig is.

2.1.1. Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden
De gebruikte vorm van cameratoezicht moet vooral getoetst worden aan de eisen die artikel 8 van het
Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden (EVRM) stelt. Dit
betekent dat de uitoefening van cameratoezicht (indien zij een inbreuk op de privacy oplevert) moet
zijn voorzien bij de wet, in het belang van een in artikel 8 EVRM genoemd doel moet zijn én nodig
moet zijn in een democratische samenleving.
Deze laatste eis is in de jurisprudentie over artikel 8 EVRM uitgewerkt in een aantal nadere
voorwaarden. Vertaald naar de uitoefening van cameratoezicht die een inbreuk op de privacy oplevert,
houdt de eerste voorwaarde in dat voor de uitoefening daarvan een dringende maatschappelijke
behoefte («pressing social need») dient te bestaan. De tweede voorwaarde is dat de uitoefening van
zo’n vorm van cameratoezicht evenredig moet zijn met het doel dat daarmee zou moeten worden
bereikt (eis van proportionaliteit). De derde en laatste voorwaarde is dat het met de desbetreffende
vorm van cameratoezicht beoogde doel niet op een andere, minder ingrijpende wijze kan worden
bereikt (eis van subsidiariteit).
Cameratoezicht heeft de afgelopen jaren een grote vlucht genomen. Gemeenten kiezen vaker voor
het plaatsen van camera’s als aanvulling op het politietoezicht op straat. Cameratoezicht betekent in
bepaalde gevallen een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van burgers. Tot de komst van artikel
151c Gemeentewet konden gemeenten de algemeen geldende privacynormen als richtlijn nemen,
zoals kenbaarheid, doelbinding, proportionaliteit en subsidiariteit. Maar met het toenemen van de
mogelijkheden voor cameratoezicht ontstond een behoefte aan meer duidelijkheid op dit gebied. Met
artikel 151c Gemeentewet is de wetgever aan deze behoefte tegemoet gekomen door dieper in te
gaan op de privacynormen waaraan cameratoezicht op openbare plaatsen moet voldoen.

2.1.2. Wettelijk kader 151c Gemeentewet
De besluitvorming over het al dan niet inzetten van publiek cameratoezicht ligt bij de gemeenteraad en
de burgemeester. De operationele regie bij cameratoezicht is bij wet in handen gelegd van de politie.
Op grond van de Wet politiegegevens (Wpg) is de politie verantwoordelijk voor het verwerken van de
beelden.
Artikel 151c Gemeentewet biedt gemeenten een wettelijk kader voor het plaatsen van camera's op
openbare plaatsen in het belang van de handhaving van de openbare orde. Het moet bijdragen aan
het bevorderen van de rechtszekerheid voor de burger en tot uniformering van de toepassing van
cameratoezicht (zie bijlage 1 voor een uiteenzetting van dit kader en bijlage 2 voor schematische taak- en rolverdeling
gemeente).
2.1.3. Wet politiegegevens
Op cameratoezicht dat wordt uitgevoerd op grond van 151c Gemeentewet is de Wet politiegegevens
(Wpg) van toepassing. De beheerder van dit register is de korpsbeheerder van het regionale
politiekorps.
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Handreiking cameratoezicht, mei 2009, Centrum Criminaliteitspreventie Veiligheid (CCV)
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In afwijking van de Wet politieregisters, de voorloper van de Wet politiegegevens, vormen de
camerabeelden geen afzonderlijk tijdelijk register, maar vallen zij nu onder de politiegegevens die
nodig zijn voor het uitvoeren van de dagelijkse politietaak. De camerabeelden mogen voor de
handhaving van de openbare orde worden vastgelegd.
Onder het regime van de Wpg is de reglementplicht, die de Wet politieregisters wel kende, vervallen.
Dat ontslaat de overheid en de politie niet van de plicht behoorlijke procedures en afspraken vast te
leggen over de toepassing van dit instrument, de verwerking van de beelden en de eventuele
verstrekking. Paragraaf 4 van de Wpg regelt de rechten van de burgers. Zo heeft de burger recht op
kennisneming, verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van zijn persoonsgegevens.

2.1.4. Algemene Plaatselijke verordening Goes
In artikel 151c Gemeentewet wordt bepaald dat de gemeenteraad bij verordening de burgemeester de
bevoegdheid kan verlenen, om voor een bepaalde duur cameratoezicht op openbare plaatsen uit te
voeren. Daarnaast heeft de gemeenteraad de bevoegdheid om andere plaatsen, die zonder enige
vorm van beperking voor het publiek toegankelijk zijn, aan te wijzen als openbare plaats, om ze zo
onder de reikwijdte van de wet te brengen. Cameratoezicht op openbare plaatsen mag uitsluitend de
handhaving van de openbare orde als doel hebben. Gelet op het doel van de wet, handhaving van de
openbare orde, ligt het voor de hand om een artikel op te nemen in de Algemene Plaatselijke
Verordening (APV). De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft hiervoor een
modelartikel ontwikkeld.
Het uitgangspunt blijft te allen tijde dat het cameratoezicht op grond van artikel 151c Gemeentewet
uitsluitend mag voor het handhaven van de openbare orde en het voorkomen van strafbare feiten die
invloed hebben op de orde en rust in de gemeentelijke samenleving, mits andere maatregelen niet het
gewenste effect hebben..

 Bevoegdheid burgemeester
Op basis van bovengenoemd wettelijk kader is enkele jaren geleden aan de APV Goes het volgende
artikel toegevoegd:
Cameratoezicht op openbare plaatsen
1. De burgemeester kan overeenkomstig artikel 151c van de Gemeentewet besluiten tot plaatsing
van vaste camera's voor een bepaalde duur ten behoeve van het toezicht op een openbare
plaats.
2. De burgemeester heeft de bevoegdheid als bedoeld in het eerste lid eveneens ten aanzien van de
volgende voor een ieder toegankelijke plaatsen:
a. parkeergarages en parkeerterreinen;
b. bedrijfsterreinen;
c. winkelcentra.

 Bezwaar en beroep
Het besluit van de burgemeester tot plaatsing van camera’s op een openbare plaats is een besluit van
algemene strekking waartegen voor belanghebbenden bezwaar en beroep openstaat op grond van de
Algemene wet bestuursrecht (Awb) voor.
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3. Wettelijk kader en cameratoezicht Goes
3.1. INLEIDING
Sinds 2001 maakt de gemeente Goes gebruik van cameratoezicht, onder het motto ‘Laten we het
gezellig houden in Goes’. Het cameratoezicht is eerst en vooral bedoeld om bezoekers een prettig en
veilig gevoel te geven. Daarnaast moet alleen al de aanwezigheid van de camera’s mensen ervan
weerhouden om de sfeer in de Goese binnenstad te verpesten. In 2006 is het aantal camera’s
uitgebreid.
In het uitgaansgebied hangen in totaal 19 camera’s. Dit zijn zowel beweegbare (dome) camera’s als
statische (vaste) camera’s. De politie kan in geval van dreigende of acute problemen de dome
camera’s actief besturen en live meekijken, inzoomen op probleemlocaties en personen volgen. Door
toezicht met livebeelden is de inzet van politie veel effectiever.
De verantwoordelijkheid en de algemene regie van cameratoezicht ligt bij de gemeente, zij is eigenaar
van het camerasysteem. De politie heeft de operationele regie en is verantwoordelijk voor het gebruik
en beheer van de camera’s in het uitgaansgebied. De beelden worden dan ook door de politie, bureau
Goes uitgelezen.
Dankzij de financiële steun van het Openbaar ministerie, de vereniging Horeca Goes, de Stichting
Stadshaven Goes, horecaondernemers, winkeliers, bankinstellingen, Connexxion en diverse andere
ondernemers kon de gemeente cameratoezicht in 2001 realiseren.

3.2. LOCATIES CAMERATOEZICHT
De gemeenten, politie en de installateur hebben gezamenlijk de locaties bepaald aan de hand van
proefopstellingen. De locaties zijn zo gekozen dat de camera’s het grootste deel van het
uitgaansgebied in beeld brengen. De monitoren springen op zwart zodra de camera het privé-domein
van de binnenstadbewoners in het vizier krijgt, zoals woonkamer- of slaapkamerraam. Bij twijfel
kunnen bewoners zich daarvan op het politiebureau overtuigen. Een paar bewoners heeft hiervan
gebruik gemaakt.
Camera
nummer

Locatie (zie ook bijlage 3)

Camera
nummer

Locatie

Dome 1

Grote Markt Boven voormalige BD store

Dome 2

Grote Markt boven Bouwman

Dome 3

Grote Markt boven Heartbreak

Dome 4

Grote Markt ter hoogte van Papegaaistraat

Dome 5

Kruising Opril Grote Markt/Koningsstraat

Dome 6

Grote Kade

Dome 7

Kruising Sint Jacobstraat/Pyntorenstraat

Dome 8

Oude Vismarkt

Dome 9

Kruising Papegaaienstraat/Korte Vorststraat

Statisch 10

Singelstraat

Statisch 11

Blauwe Steen

Statisch 12

Lange Kerkstraat

Statisch 13

Lombardstraat

Statisch 14

Korte Kerkstraat

Statisch 15

Sint Adriaanstraat

Statisch 16

Opril Grote Markt

Dome 17

Kruising Vlasmarkt/Wijngaardstraat

Dome 18

Kruising Wijngaardstraat/Zusterstraat/
Koepoort

Statisch 19

Stalstraat

Een aantal camera’s bracht de gemeente aan op panden die niet in eigendom zijn. Met de eigenaren
van deze panden sloot de gemeente een gebruiksovereenkomst af met daarbij de bepaling dat de
gemeente eigenaar blijft van de camera.
De gemeente is verplicht aan de burgers kenbaar te maken dat in het Goese uitgaansgebied, in de
openbare ruimte, camera's hangen. Aan de grenzen van het toezichtgebied zijn speciale borden
geplaatst.
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3.3. DOEL CAMERATOEZICHT
Met het cameratoezicht streeft de gemeente in het Goese uitgaansgebied meerdere doelen na. Naast
het verhogen van het gevoel van veiligheid richt het toezicht zich in het bijzonder op het voorkomen
van geweldplegingen, vandalisme en ander hinderlijk gedrag. Daarnaast kan de politie in geval van
(dreigende) ordeverstoringen meekijken en de camera’s actief besturen. Omdat de beelden worden
opgenomen kunnen deze behulpzaam zijn bij eventuele aanhoudingen en als bewijsmateriaal dienen
in geval van een rechtszaak.

3.4. TIJDSTIPPEN REGISTRATIE VAN DE BEELDEN
De camera’s zijn in principe 24 uur per dag, 7 dagen in de week, in werking. Dat wil niet zeggen dat
de camera’s continue bemenst zijn. De camerabeelden worden op bepaalde tijdstippen 'live' bekeken
om zo snel mogelijk te kunnen reageren op een incident. Het uitgaansgeweld gebeurt vooral ’s avonds
en ’s nachts en voornamelijk tijdens de specifieke uitgaansavonden. Daarom kijkt de politie
voornamelijk live mee op vrijdagavond en zaterdagavond van 23.00 uur 06.00 uur. Daarnaast wordt er
live meegekeken als reactie op een incident of tijdens evenementen, zoals de kermis en een
popconcert.
Oorspronkelijk was de bewaartermijn van de beelden 24 uur. In de praktijk bleek dat er na 24 uur vaak
nog aangifte wordt gedaan. Slachtoffers stellen in bepaalde gevallen de aangifte uit, omdat zij er eerst
nog eens een nachtje over moeten slapen. Bij zedendelicten tref je dit vooral aan. Maar ook met
zaken die in een zodanige sfeer zitten dat men bang is voor represailles van de dader als men
aangifte doet. Naar aanleiding hiervan besloot het college in 2001 de bewaartermijn te verlengen tot
2
72 uur .

3.5. VASTE EN BEWEEGBARE CAMERA’S
In het openbare gebied in het Goese uitgaanscentrum zijn zowel vaste camera’s als beweegbare
camera’s aanwezig.

3.5.1. Vaste camera’s
De vaste camera’s staan op één punt gericht en kijken uitsluitend naar één en hetzelfde beeld. Ze zijn
bij uitstek geschikt voor de inzet op o.a. de toegangswegen van en naar de Grote Markt. De camerá’s
zijn zo ingesteld dat ze alle voorbijgangers in beeld brengen, zodat de beelden later kunnen worden
gebruikt als bewijsmateriaal dat een bepaalde persoon ergens aanwezig was.

3.5.2. Beweegbare camera’s
De beweegbare (dome) camera’s kunnen naar links en rechts draaien (pan), naar boven en naar
beneden hellen (tilt) en in- en uitzoomen (zoom). Op deze manier brengen de camera’s 360 graden
rondom in beeld. De overkapping is ondoorzichtig, zodat een voorbijganger niet kan zien welke kant
de camera op ‘kijkt’. Op bepaalde tijdstippen worden de camera’s bediend vanuit het politiebureau
Goes en de camerabeelden live door de politie bekeken (zie ook 3.4. Tijdstippen registratie van de beelden).
Een belangrijk detail is dat ook deze camera’s, als ze actief bediend worden, niet continu de hele
omgeving in beeld brengen. Ook deze camera’s kunnen immers slechts in één richting tegelijk kijken
en missen alles wat er op dat moment ‘achter hun rug’ (buiten hun blikveld) gebeurt. Bovendien
hebben ze een blinde hoek als ze op bijvoorbeeld een paal gemonteerd staan. Op de momenten dat
de politie de camera’s niet bedient, verandert de beweegbare camera in feite in een vaste camera, die
gericht staat op een punt. De camera’s draaien niet automatisch rond.

2

Tegenwoordig is de bewaartermijn van de beelden maximaal 4 weken, artikel 151c Gemeentewet. In Goes worden de
beelden na acht dagen overschreven.
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3.5.3. Media en cameratoezicht
In de media verschijnt af en toe een bericht dat ondanks de aanwezigheid van cameratoezicht er geen
beelden zijn van een voorval of incident. Op de burgers komt dit soms ongeloofwaardig over: ‘er is
toch cameratoezicht en dan moet je toch precies kunnen zien wie mijn fiets heeft gestolen, mijn auto
heeft beschadigd of de eerste klap heeft uitgedeeld? Uit het voorgaande blijkt echter dat incidenten
buiten het blikveld van de camera kunnen plaatsvinden. De camera’s kunnen nu eenmaal niet continu
de hele omgeving (360°) in beeld brengen en alles r egistreren, 24 uur per dag, 7 dagen in de week.
Belangrijk is wel dat de burgers op tijd aangifte doen en niet te lang wachten. De beelden worden na
acht dagen overschreven. de Operationeel Coördinator ‘live’ de camerabeelden uit om snel te kunnen
ingrijpen en erger te

3.6. BEVEILIGING CAMERABEELDEN
Er worden niet meer beelden vastgelegd dan noodzakelijk is op grond van de doelstelling. De
verwerking van de verzamelde beelden gebeurt zorgvuldig. De doorlevering aan derden vindt
uitsluitend plaats als de doelstelling van het cameratoezicht dit toelaat. Camerabeelden zijn beveiligd
tegen kennisname, manipulatie of vernietiging door onbevoegden. De centrale toezichtruimte en de
opslagruimte van het beeldmateriaal zijn beveiligd en uitsluitend toegankelijk voor een kleine groep
personen die een geheimhoudingsplicht heeft. De politie heeft voor het gebruik van de camera's een
intern protocol opgesteld.
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4. Terugblik invoering cameratoezicht in Goes
Het cameratoezicht in het Goese uitgaanscentrum staat niet op zich maar maakt onderdeel uit van
een pakket aan maatregelen die samen bijdragen aan het vergroten van de veiligheid en het
terugdringen van criminaliteit. Het gebruik van camera’s is een noodzakelijke toevoeging aan een
breed pakket aan beveiligingsmaatregelen. De gemeente moet de noodzaak van cameratoezicht in
voldoende mate aantonen en een zorgvuldige toepassing van het cameratoezicht borgen.

4.1. INTEGRALE BENADERING
Via een integrale benadering is veel geïnvesteerd om de criminaliteit en andere vormen van overlast
terug te dringen en beheersbaar te maken. De overheid heeft de plicht de veiligheid te garanderen.
Het aanscherpen van toezicht is noodzakelijk omdat geweldsmisdrijven, overlast en vandalisme op
straat hardnekkig aanwezig blijven. De politie zet hierop al maximaal in. Cameratoezicht lost niet alle
problemen op, maar is wel een uitstekende aanvulling op andere maatregelen.
In Goes is jarenlang het cameratoezicht gekoppeld geweest aan een project genaamd Veiligheid op
Straat (VOS). Inmiddels is dit project beëindigd en deze werkwijze geïmplementeerd in de
weekendnachten. Dit houdt onder andere in dat personeel wordt opgeschaald en de operationeel
leidinggevende direct sturing geeft vanuit het bureau. Hierbij is hulp van de camera's onmisbaar
geworden.

4.1.1. Een overzicht van andere (aanvullende) maatregelen:
Zie bijlage 4 voor een korte toelichting van een aantal onderstaande maatregelen.

Project ‘In
Goes uit’

Bikers

Horecatelefoon

Periodiek
horecaoverleg

Horeca
Stapavond
ouders

Goed
gastheerschap

Hondengeleider

Politietoezicht

Nachthoreca
portiers

Voorkomen
(geluids)overlast etc.

Veiligheid
Uitgaansgebied

Geen glaswerk
op straat

Camera
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4.2. EVALUATIEMOMENTEN
In de afgelopen jaren zijn er verschillende evaluatiemomenten geweest. Een half jaar na de
ingebruikname in 2001, vijf jaar later in 2006 bij de uitbreiding van het aantal camera’s en in 2009 bij
de aanschaf van nieuwe monitoren.

4.2.1. Evaluatie 2001 en 2006
Uit zowel de evaluatie van 2001 als 2006 kwam naar voren dat de politie cameratoezicht ziet als een
positieve aanvulling op het politionele toezicht.
In de praktijk blijkt dat:
cameratoezicht een nuttig instrument is bij het optreden en opsporen van incidenten, zoals
openlijke geweldplegingen, dealen drugs, vernielingen, baldadigheid, wapenbezit enz.
het veiligheidsgevoel onder politiemensen toeneemt omdat gericht assistentie kan worden
verleend;
politie-eenheden op straat veel efficiënter kunnen optreden om escalatie te voorkomen en meer
dadergericht kunnen werken;
politiemensen regelmatig verdachten aanhouden die zich aan een aanhouding proberen te
onttrekken, omdat zij door de camera's kunnen worden gevolgd;
de afgelopen jaren tientallen aanhoudingen zijn verricht, veel beelden achteraf zijn bekeken en
veilig gesteld voor de opsporing of onderzoek van strafbare feiten.

4.2.2. Evaluatie 2009
In 2009 werd de inzet van cameratoezicht opnieuw tegen het licht gehouden. Hierbij werd o.a.
gekeken naar het ‘gericht’ gebruik van camera’s en het ‘algemeen’ gebruik van de camera’s.


Gericht gebruik camera’s
Conform de wettelijke kaders registreert de politie ieder ‘gericht’ gebruik van de camera’s en
veiliggestelde camerabeelden. Periodiek ontvangt de burgemeester van dit gebruik een overzicht.
De redenen van gericht gebruik zijn zeer verschillend, zo blijkt uit de registraties:
mishandeling
agressieve verdachte
openlijk geweld
brandstichting
steekpartij
vernieling
gebruik en dealen harddrugs
baldadigheid
diefstal
preventief toezicht zakkenrollers
aanhouding

 Algemeen gebruik camera’s
Het volgende praktijkvoorbeeld toont de noodzaak en het nut van cameratoezicht aan in het
uitgaansgebied.


Praktijkvoorbeeld 1

In de weekendnachten is het in Goes vaak druk met uitgaanspubliek. Vooral in de zomer speelt zich dit hoofdzakelijk
op straat en op de terrassen af. Tijdens het weekend is er meer politie op straat dan door de week om de openbare
orde te waarborgen en andere overlast terug te dringen. De camera’s spelen dan een belangrijke rol en zijn hierbij
onmisbaar. Op het politiebureau kijkt de Operationeel Coördinator ‘live’ de camerabeelden uit om snel te kunnen
ingrijpen en erger te voorkomen. Zo ziet hij wanneer personen een woordenwisseling hebben, een dreigende houding
tegenover elkaar aannemen en er een conflict ontstaat. Hierop kan hij de collega's op straat waarschuwen en
aansturen om tussenbeide te komen. Op deze manier zijn al veel conflicten en vechtpartijen in de kiem gesmoord. Ook
kan de politie gerichter optreden tegen bijvoorbeeld baldadig gedrag, wildplassen op straat en groepen jongeren ‘live’
volgen die zich door het centrum verplaatsen. Zo wordt het camerasysteem meerdere malen, en soms doorlopend
gebruikt tijdens deze uitgaansnachten.
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Naast een gezellig uitgaanscentrum heeft Goes ook een aantrekkelijk winkelcentrum met een weeken zaterdagmarkt, dat bezoekers trekt van ver buiten de gemeentegrenzen. Helaas komen er ook
mensen met minder goede bedoelingen naar de gemeente toe, zoals zakkenrollers. Zakkenrollers
houden van drukke plekken en proberen in de mensenmassa hun slag te slaan. Ook dan kan
cameratoezicht met succes worden ingezet, dit blijkt uit het volgende praktijkvoorbeeld.


Praktijkvoorbeeld 2

In 2008 werd Goes opgeschrikt door een golf aan zakkenrollerij. Het grote probleem bij deze vorm van criminaliteit is
een duidelijk beeld te krijgen van het signalement van de daders. Als het signalement duidelijk is, zijn gerichte controle
en opsporing beter mogelijk. Op marktdagen, dinsdag en zaterdag, keek de politie de camerabeelden zoveel mogelijk
‘live’ uit. Wanneer er personen gesignaleerd werden die aan het signalement voldeden, werden deze op een
onopvallende of soms gerichte wijze gecontroleerd. Dit om het signalement zo duidelijk mogelijk te kunnen bijstellen.
In 2008 is er een onderzoek geweest naar een dadergroep zakkenrollers. Dit leidde tot twee aanhoudingen. Na 2008 is
de zakkenrollerij in Goes aanmerkelijk gedaald.

4.3. POLITIECIJFERS 2006-2011
Dit onderdeel geeft een overzicht van de incidenten die hebben plaatsgevonden in de periode van
2006-2011 in het cameragebied in het Goese uitgaansgebied, uitgesplitst in:
Mishandeling, openlijk geweld tegen personen en bedreiging
Diefstal (fiets-, bromfiets- en snorfietsdiefstal, diefstal van/uit auto’s)
Vernieling, openlijk geweld tegen goederen (geen baldadigheid).
De volgende gebieden worden in beeld gebracht:
Gebied: Grote Markt/Korte
Kerkstraat/Lange Kerkstraat/Opril Grote
Markt
Gebied: Vlasmarkt/Wijngaardstraat
Gebied: Koepoort/Singelstraat/
Wijngaardstraat; Zusterstraat
-

-

Gebied: Oude Vismarkt/St. Jacobstraat/
Gasthuisstraat
Gebied: Blaauwe Steen/Grote Kade/
Koningstraat.

Let op: In 2008/2009 is een nieuw computersysteem ingevoerd, de Basisvoorziening Handhaving (BVH). Binnen de BVH
worden o.a. meldingen geregistreerd, aangiftes verwerkt en incidenten afgehandeld. Het nieuwe computersysteem
leverde aanvankelijk veel problemen op waardoor de cijfers in 2008/2009 onbetrouwbaar zijn. Daarom zijn de tabellen
2008/2009 in onderstaande grafieken rood gekleurd, omdat de cijfers in deze jaren een vertekend beeld geven van de
werkelijkheid

Tabel 1 Gebied: Grote Markt/Korte Kerkstraat/Lange Kerkstraat/Opril Grote Markt.
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Tabel 2 Gebied: Vlasmarkt/Wijngaardstraat

Tabel 3 Gebied: Koepoort/Singelstraat/
Wijngaardstraat/Zusterstraat.
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5. Uitleg van het effect van cameratoezicht
5.1. EFFECT CAMERATOEZICHT
De objectieve en subjectieve effecten van cameratoezicht zijn moeilijk aan te tonen. Mits goed
doordacht en uitgevoerd kan cameratoezicht bijdragen aan het vergroten van veiligheid en het
terugdringen van de criminaliteit en/of overlast, als het wordt ingebed in een pakket van andere
maatregelen.
3

Uit literatuuronderzoek lijken de volgende effecten van cameratoezicht naar voren te komen :
er is sprake van een beperkte preventieve werking. Vooral bij geweld en agressie is
samenhang met uitgaan is het effect minder duidelijk. Wel kan de politie bij live uitgekeken
beelden vaak erger voorkomen;
er is duidelijk effect op het veiligheidsgevoel van burgers en politie in het toezichtgebied;
de pakkans van daders neemt toe, evenals de aangiftebereidheid van slachtoffers;
verdachten bekennen eerder bij confrontatie met camerabeelden;
er komen meer feiten ter kennis van de politie, zodat men beter zicht op de reële
veiligheidssituatie krijgt.
Cameratoezicht moet niet gezien worden als wondermiddel. Evaluaties laten zien dat de vraag of
cameratoezicht werkt, niet met een simpel ‘ja’ of ‘nee’ beantwoord kan worden, omdat er geen
eenduidig beeld is over welk effect cameratoezicht sorteert. In sommige gevallen is er een toename
van de objectief te meten veiligheid, maar een afname van de objectieve veiligheid wordt eveneens
gerapporteerd.
Dit zelfde geldt voor de subjectieve veiligheid: soms werkt cameratoezicht wel, soms niet en in weer
andere gevallen is de effectiviteit eenvoudigweg niet bekend. Wanneer een evaluatie aantoont dat het
aantal geregistreerde incidenten afneemt, wordt al snel geconcludeerd dat cameratoezicht effect
heeft. Neemt het aantal geregistreerde incidenten echter toe, dan wordt dat toegeschreven aan het
feit dat camera’s meer incidenten oppikken, die de politie vervolgens registreert, waardoor
cameratoezicht eveneens zinvol is. De politie in Goes onderschrijft dit.

Recent verscheen er een artikel in Binnenlandsbestuur, april 2012 ‘Evaluatie cameratoezicht’. Uit dit artikel blijkt
dat cameratoezicht veelplegers of risicojongeren meestal niet afhouden van crimineel gedrag of het veroorzaken
4
van overlast :
gedetineerde daders kennen de plaatsen waar camera’s hangen. Zij laten zich meestal niet afhouden van het
plegen van delicten, maar passen wel hun gedrag aan, zoals proberen buiten het zicht van de camera’s te
blijven, herkenning te bemoeilijken.
Onder veelplegers komt onverschillig en impulsief gedrag voor, waarop cameratoezicht weinig invloed heeft.
risicojongeren vergeten de camera’s, handelen impulsief vooral onder invloed van alcohol en drugs. Ze zien
hun gedrag ook niet als overlastgevend of crimineel.
De onderzoekers geven aan dat cameratoezicht niet zinloos is als het toegepast wordt in combinatie met gerichte
en effectieve politie-inzet. Cameratoezicht heeft naast een preventieve functie ook een proactieve en een
opsporingsfunctie. Een voorwaarde is dat er live wordt uitgekeken in een professionele uitkijkcentrale. Voor
opsporing zijn camera’s en waarnemingstechnieken van hoge kwaliteit nodig. Door deze functies te verbinden
met het type dader kan een keuze gemaakt worden in de manier waarop de camera’s worden ingezet en de
effectiviteit vergroten..

Het is dus belangrijk om zelf een mening te vormen en een inschatting te maken of cameratoezicht,
toegepast binnen de kaders van de wetgeving, bijdraagt aan de geformuleerde doelstelling voor het
aangewezen gebied, in dit geval het Goese uitgaanscentrum.

3
4

Cameratoezicht nader in beeld, Pijnacker-Nootdorp, 2010
Onderzoek onder 42 (potentiële) daders door Regioplan Beleidsonderzoek, 2012, in opdracht van Politie & Wetenschap
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De ervaringen van de politie wijzen uit cameratoezicht, zoals dit in Goes wordt gebruikt, een nuttig en
onmisbaar instrument is geworden en daadwerkelijk effect sorteert in de Goese binnenstad (zie 4.2
Evaluatiemomenten en de praktijkvoorbeelden).
Uit een onderzoek ‘Veilig uitgaan in Goes’ (november 2005), kwam naar voren dat 81% van het
uitgaanspubliek op de hoogte is van cameratoezicht. 37% voelt zich daardoor veiliger en 15% heeft
geen mening. Dat van cameratoezicht ook een preventieve werking uitgaat, blijkt uit de volgende
praktijkvoorbeelden.



Praktijkvoorbeeld 3

In 2011 waren er plannen voor een studentendemonstratie in Goes. In het verleden vond deze ook in Goes plaats en
veroorzaakte toen de nodige problemen op het gebied van de openbare orde. Er vonden verschillende
ongeregeldheden plaats. De politie kreeg kennis van deze voorbereiding en monitorde daarom de sociale media. De
studenten communiceerden onderling via Twitter. Uit deze communicatie bleek dat de studenten afzagen van de
demonstratie omdat men op de hoogte was van het cameratoezicht in de Goese binnenstad.



Praktijkvoorbeeld 4

Ook in 2011 had de harde kern van de voetbalhooligans van Feyenoord en Ajax een treffen gepland in Goes om daar
het een en ander te gaan uitvechten. Ook hierbij werd de sociale media gevolgd en werd ook dit treffen geannuleerd
omdat men op de hoogte was van cameratoezicht.

5.2. OPGEVRAAGDE CAMERABEELDEN
Cameratoezicht biedt de mogelijkheid beeldmateriaal te gebruiken voor (politie)onderzoek (zie bijlage 5,
Rapportage veiliggestelde camerabeelden en cameragebruik binnenstad Goes, periode 11-2010/11 2011). Het gaat dan
om de gevallen waarbij de opgenomen beelden zijn veiliggesteld en gedigitaliseerd, of deel uit maken
van een dossier van een strafzaak voor de bewijsvoering.
Uit de volgende recente praktijkvoorbeelden blijkt dat gemaakte camerabeelden leiden tot effectieve
opsporing en vervolging en beelden zijn veiliggesteld voor het strafdossier.



Praktijkvoorbeeld 5

Begin dit jaar werd er een vrouw op brutale wijze op straat beroofd door twee jonge daders. Ze werd van haar fiets
getrokken en met een stroomstootwapen bedreigd.
Uit onderzoek bleek dat deze twee daders eerder op de dag samen waren gezien met een groep van in totaal 5
jongeren. Van deze groep was een goed signalement bekend.
Door het bestuderen van opgenomen beelden werd deze groep gezien op de Koepoort. De politie stelde de beelden
veilig en kon met de foto's van deze groep door onderzoek de identiteit van de daders achterhalen. Zij werden enkele
dagen later aangehouden en zijn intussen voorgeleid aan de rechter commissaris.



Praktijkvoorbeeld 6

Ook in de zaak van de straatroof op het Geldeloozepad in maart dit jaar, speelt het cameratoezicht een belangrijke rol.
Omdat deze zaak nog loopt zijn verdere details niet mogelijk.
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5.3. VERPLAATSING NAAR OMLIGGENDE BUURTEN
Uit informatie van de politie blijkt dat er geen verplaatsing van criminaliteit is door de aanwezigheid
van cameratoezicht. Als enige uitzondering daarop zou drugsgebruik en -dealen genoemd kunnen
worden, hoewel dat uit de cijfers niet blijkt. Politieagenten geven wel aan dat drugsgebruikers en dealers ondertussen weten waar de camera's hangen en deze ontwijken. Toch is in de Rapportage
veiliggestelde camerabeelden en cameragebruik binnenstad Goes, bijlage 5, te zien dat de politie nog
regelmatig drugsgerelateerde zaken waarneemt. Daarnaast speelt de drugsscene van Goes zich het
meest af in de horeca zelf, of in de wijken buiten het centrum.
Uit ervaringen van de politie blijkt vaak dat er behoefte is aan meer cameratoezicht op de Oostwal.
Het is niet zo dat criminaliteit zich door het toezicht verplaatst heeft naar deze locatie. De Oostwal is
echter een locatie waar regelmatig schermutselingen en overlast door jeugd plaats vinden. De
aangeleverde cijfers ondersteunen dit echter niet (zie ook 5.5.3).

5.4. DRAAGVLAK CAMERATOEZICHT
5.4.1. Politie
De politie in Goes is ronduit enthousiast over het cameratoezicht. Zoals al eerder vermeld in deze
evaluatie is nut en noodzaak bewezen en is het een instrument geworden dat niet meer weg te
denken is in de dagelijkse praktijk. In combinatie met de inzet van politie op straat en andere
aanvullende maatregelen blijkt het een zeer effectief middel in het uitgaansgebied en tijdens
grootschalige evenementen.

5.4.2. Horeca
Aan een aantal Goese horeca-exploitantanten is gevraagd wat zij vinden van cameratoezicht. Uit de
antwoorden blijkt onder meer, dat:
zij op de hoogte zijn van cameratoezicht en denken dat het effect heeft
de meeste horecabezoekers van het bestaan van camera’s afweten
het opvallend is dat de horeca-exploitanten niet precies weten wanneer de camera’s in
gebruik en bemenst zijn (zie bijlage 6 Resultaten enquête horeca-exploitanten cameratoezicht).

5.5. MOGELIJKE UITBREIDING VAN CAMERATOEZICHT
5.5.1. Wettelijke grondslag
Omdat cameratoezicht een zwaar middel is mag de gemeente cameratoezicht alleen toepassen op
openbare plaatsen als dit noodzakelijk is voor de handhaving van de openbare orde. Voordat een
gemeente besluit om cameratoezicht toe te passen (termijn te verlengen), moet zij de noodzaak
aantonen:
1. er moet sprake zijn van een gebied waarin zich onveilige situaties voordoen of met enige
regelmaat wanordelijkheden;
2. daarnaast moet aantoonbaar zijn dat:
de huidige veiligheidsmaatregelen onvoldoende zijn
ook toekomstige maatregelen onvoldoende effect zullen hebben.

5.5.2. Kolveniershof en Bleekveld
Tijdens de presentatie van een herinrichtingsplan Kolveniershof en Bleekveld kreeg de gemeente
vragen over cameratoezicht in dit gebied (geschatte aanlegkosten 2 extra camera’s € 30.000). Aan de
politie is gevraagd of zij met cijfers kan onderbouwen of hier sprake is van een openbaar orde
probleem. Uit de cijfers van de politie blijkt dat het vooral om winkeldiefstallen en zakkenrollerij gaat.
Vermogensdelicten die direct of indirect verband houden met de winkels in het Kolveniershof.
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De overige incidenten die plaatsvinden zijn niet zwaarwegend genoeg om cameratoezicht te
rechtvaardigen. Er bestaat geen evenwichtige verhouding tussen het doel en het middel
(proportionaliteit), zie Tabel 6. Het feit dat de activiteiten in dit gebied alleen maar zullen toenemen
(herinrichting, vestiging van het cultuurhuis, activiteiten en evenementen), is geen reden om nu al
camera’s te installeren met het oog op mogelijke toekomstige problemen.
Overigens worden bij de herinrichting van het Bleekveld mantelbuizen (of loze leidingen) aangelegd.
Mocht in de toekomst cameratoezicht noodzakelijk zijn dan kan de gemeente de kabels en leidingen
eenvoudig doorvoeren zonder graafwerkzaamheden. In het verleden kostte de aanleg van kabels en
leidingen veel geld, omdat iedere keer de straat moest worden opgebroken en herbestraat.
Tabel 6 Kolveniershof, St. Adriaanstraat, Bleekveld.
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5.5.3. Oostwal
Bij het aanleveren van de cijfers voor de evaluatie van cameratoezicht gaf de politie aan dat zij
behoefte heeft aan camera’s op de Oostwal. Een deel van het uitgaanspubliek keert via de Oostwal
huiswaarts en dat zorgt voor de nodige overlast en schermutselingen. De cijfers van de politie tonen
de noodzaak van cameratoezicht echter niet aan (zie Tabel 7). Het is meer het gevoel dat er hier vaak
wat gebeurt. Op basis van de eerder geschetste wettelijke grondslag komt ook de Oostwal niet in
aanmerking voor cameratoezicht.

Tabel 7 Oostwal
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Voor zowel het gebied Kolveniershof/Bleekveld en het gebied Oostwal is het mogelijk om in
voorkomende gevallen gebruik te maken van tijdelijk en flexibel cameratoezicht (zie hoofdstuk 6 Nieuwe
ontwikkelingen).



De politie is voorstander van cameratoezicht in beide gebieden, omdat het een nuttig instrument is
als aanvulling op het politiële toezicht. Tegelijkertijd erkent zij dat de noodzaak ontbreekt. In beide
gebieden zijn geen problemen met het handhaven van de openbare orde die de inzet van
camera’s rechtvaardigen, conform artikel 151c Gemeentewet.
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6. Nieuwe ontwikkelingen
6.1. TIJDELIJK EN FLEXIBEL CAMERATOEZICHT
6.1.1. De gemeente Goes en tijdelijk en flexibel cameratoezicht
De gemeente Goes maakt tot op heden geen gebruik van tijdelijk en flexibel cameratoezicht. Tijdelijke
inzet van camera's (enkele weken/maanden) kan echter nuttig zijn. Voordeel is dat je een specifieke
plaats in Goes kunt aanpakken waar bijvoorbeeld sprake is van aanhoudende overlast en/of
vernielingen, inbraak en diefstal.
Het komt voor dat een schoolgebouw of een speelvoorziening ineens het doelwit is van vandalen of
dat de schooljeugd voor problemen zorgt op de school-thuisroute. Ook hangplekken kunnen voor de
nodige problemen zorgen of het uitgaanspubliek dat na een avondje stappen naar huis gaat en zich
een aantal weken achter elkaar uitleeft op autospiegels in een bepaalde straat. Soms kan een
bedrijventerrein opeens aantrekkelijk te zijn voor inbrekers en een poosje in de belangstelling staan of
slaan zakkenrollers meerdere weken achterelkaar hun slag in het Kolveniershof, zoals uit informatie
van de politie blijkt. Uit de wijkscan 2011 van de politie blijkt dat er hotspots van hangplekken zijn in
Goes die extra aandacht vragen. Dergelijke incidenten en voorvallen lenen zich niet voor permanent
cameratoezicht, maar wel voor de inzet van tijdelijk en flexibel cameratoezicht.



Tijdelijk en flexibel cameratoezicht betekent in het kort



Overlast en andere vormen van criminaliteit aanpakken, oplossen en op naar de volgende
plek.

Er zijn intussen diverse gemeenten die gebruik maken van flexibel cameratoezicht en dit met succes
toepassen. Zij kunnen snel inspelen op acuut probleem. In overleg met het Ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is geconcludeerd dat de grondslag voor de toepassing
hiervan ook gezocht moet worden in artikel 151c Gemeentewet. Dit omdat de camera’s voor bepaalde
duur ergens vast geplaatst worden.


De politie onderschrijft en onderstreept het belang van de inzet van tijdelijk en flexibel
cameratoezicht in Goes.

6.1.2. Stappenplan
De stappen die voor een dergelijke inzet van camera’s nodig zijn, zijn vergelijkbaar met de reguliere
inzet op basis van artikel 151c Gemeentewet, maar dan met kortere procedure en doorlooptijd. Vanuit
een beknopte analyse wordt de doelstelling geformuleerd, de termijn bepaald en in de lokale driehoek
het besluit tot inzet genomen. De daadwerkelijke inzet van de camera's zal steeds gebeuren op basis
van actuele politie-informatie. De burgemeester, de teamchef van de politie en het openbaar
ministerie beslissen daar gezamenlijk over. De aanwijzing van het gebied zal altijd aan een bepaalde
duur zijn verbonden, bijvoorbeeld maximaal drie maanden met een mogelijkheid van verlenging met
drie maanden.
Noot: sommige politiekorpsen beschikken over mobiele camera’s. De politie kan op grond van artikel 2 van de
Politiewet 1993 wel mobiele camera’s inzetten maar deze camera’s kunnen slechts voor de duur van een
evenement of een ordeverstoring van tijdelijke aard worden ingezet wat in de praktijk neer komt op slechts enkele
dagen.

18

6.1.3. Leefbaarheidovertredingen
De Minister van Veiligheid en Justitie heeft de gemeenten onlangs (december 2011) geïnformeerd
over de inzet van cameratoezicht om leefbaarheidovertredingen te voorkomen en te handhaven.
Uit inventarisatie bij lokale driehoeken bleek dat het onduidelijk is of cameratoezicht hiervoor mag
worden ingezet en de beelden waarop een leefbaarheidovertreding is vastgelegd, doorgezet naar de
gemeenten.
Leefbaarheidovertredingen zijn relatief kleine ergernissen die de onveiligheidbeleving van bewoners
sterk beïnvloeden, zoals het illegaal storten van vuilnis en graffiti. Overtredingen die zorgen voor
verslonzing en verloedering van wijken en daarom moeten worden aangepakt. Volgens de Minister
kan cameratoezicht wel degelijk worden ingezet om leefbaarheidovertredingen te voorkomen en te
handhaven, mits deze overtredingen strafbaar zijn gesteld in de Algemene Plaatselijke Verordening
(APV).

6.1.4. Doorzetten opgenomen beelden
Op basis van de huidige wetgeving mogen beelden worden doorgezet naar gemeenten. Camerabeelden zijn ingevolge artikel 151c van de Gemeentewet politiegegevens. De Wet politiegegevens
kent een gesloten verstrekkingenregime. Het regime staat toe dat de beelden worden doorverstrekt
aan buitengewone opsporingsambtenaren (verder: BOA’s) als bedoeld in artikel 142 van het Wetboek
van Strafrecht. Gemeentelijke handhavers kunnen in het kader van de opvolging van strafbare feiten
worden aangewezen als boa’s en beschikken daarmee over boa bevoegdheden. In die functie kunnen
zij de beelden ontvangen en handhavend optreden tegen leefbaarheidovertredingen.

6.2. WETVOORSTEL TIJDELIJK EN FLEXIBEL CAMERATOEZICHT
In het regeerakkoord is opgenomen dat er meer cameratoezicht komt om overlast, agressie, geweld
en criminaliteit directer en effectiever aan te pakken. De Minister van Veiligheid en Justitie bereidt een
wetvoorstel voor dat tijdelijk en flexibel cameratoezicht mogelijk maakt (voorjaar 2012). De gemeenten
zijn hierover in december 2011 geïnformeerd. Flexibele camera’s kunnen langer dan de mobiele
camera’s van de politie worden geplaatst en gemakkelijker worden verplaatst en weggehaald dan de
camera’s op grond van artikel 151c van de Gemeentewet. E.e.a. zal in de Gemeentewet worden
geregeld, als aanvulling op artikel 151c, omdat de behoefte aan vast cameratoezicht altijd blijft
bestaan voor gebieden waar de vrees voor ordeverstoringen altijd gegeven is, de zogenoemde
‘hotspots’. Binnen dit aangewezen gebied kunnen camera’s eenvoudig worden verplaatst zonder dat
een procedure moet worden doorlopen voor het plaatsen of weghalen van camera’s Als de overlast
zich verplaatst in het gebied naar een ander plein of andere hoek van de straat, kan een camera met
de overlast mee worden verplaatst.
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7. Conclusies en advies
7.1. CONCLUSIES












Cameratoezicht is een nuttig en noodzakelijk instrument, zowel in preventief als in repressief
opzicht.
Het levert een positieve bijdrage aan het vergroten van zowel de objectieve als de subjectieve
veiligheid in combinatie met de andere maatregelen.
Het is een belangrijk hulpmiddel voor de politie en een essentieel instrument in de
basisveiligheidszorg.
Het veiligheidsgevoel onder politiemensen neemt toe doordat cameratoezicht ondersteuning biedt
aan collega’s op afstand en het gericht verlenen van assistentie mogelijk maakt.
Camera’s zijn een effectief en efficiënt middel gebleken voor het snel inschatten van situaties en
het voorkomen van (verdere) escalaties.
De afgelopen jaren zijn opgenomen beelden met succes gebruikt voor de opsporing en vervolging
van strafbare feiten.
Er is maatschappelijk draagvlak voor de inzet van cameratoezicht in het uitgaanscentrum.
Horeca-exploitanten zijn onvoldoende op de hoogte van waar de camera’s hangen en wanneer ze
aanstaan en opnemen.
Tijdelijk en flexibel cameratoezicht is effectief en efficiënt voor acute en kortdurende overlast en
veelvoorkomende criminaliteit en is mogelijk op basis van de huidige wetgeving (Gemeentewet,
artikel 151c).
De politie mag opgenomen beelden van leefbaarheidovertredingen doorzetten naar de
gemeente/BOA’s die handhavend kunnen optreden.

7.2. ADVIES
1. Cameratoezicht continueren in het belang van de openbare orde en veiligheid en de periode
verlengen met 5 jaar.
2. Het gebruik van camera’s in 2017 evalueren op grond van artikel 151c van de Gemeentewet.
3. Inzetten op tijdelijk en flexibel cameratoezicht in de gemeente Goes in samenspraak met de lokale
driehoek en dit verder uitwerken, inclusief financiële consequenties.
4. Voorlopig geen camera’s plaatsen in het (winkel)gebied Kolveniershof, Bleekveld en het
parkeerterrein Oostwal, omdat de politie de noodzaak niet kan aantonen op basis van de huidige
gegevens. De inzet van camera’s moet in verhouding staan tot het doel en hetzelfde doel moet
niet met minder ingrijpende middelen kunnen worden bereikt. In voorkomende gevallen kan
tijdelijk en flexibel cameratoezicht worden ingezet.
5. Goed onderhoud van het camera(systeem) en aandacht voor techniek zijn noodzakelijk voor de
effectiviteit van cameratoezicht en een voorwaarde voor succes.
6. Communicatietraject opzetten over de aanwezigheid van cameratoezicht en planmatig toewerken
naar een doeltreffend resultaat.
7. Afspraken maken met de politie over het in voorkomende gevallen doorverstrekken van beelden
van leefbaarheidovertredingen aan de gemeente/BOA’s.
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Bijlage 1 Wettelijke kader artikel 151 c Gemeentewet

Wat
Openbare plaats

Toelichting
Op grond van artikel 1, Wet openbare manifestaties is er sprake van een
openbare plaats, als er geen beperkingen zijn voor het betreden van de plaats in
de vorm van een meldingsplicht, voorafgaande toestemming of de heffing van
een toegangsprijs. Daarnaast mag het verblijf op die plaats door de gerechtigde
ook niet aan een vooraf bepaald doel gebonden zijn. Dit betekent dat
bijvoorbeeld parkeerterreinen niet als openbare plaats worden aangemerkt.
Deze plaatsen dienen aangewezen te worden door de raad als openbare plaats.

Wat mag er
worden
opgenomen

Cameratoezicht moet zo zijn ingericht dat er niet meer plaatsen en personen
worden waargenomen en vastgelegd dan voor het doel noodzakelijk is. Er
mogen uitsluitend beelden worden gemaakt van openbare plaatsen.

Doelomschrijving

Als algemene privacynorm geldt dat er een helder omschreven en concreet
gesteld doel moet zijn bij het vergaren en verwerken van persoonsgegevens. Bij
de toepassing van gemeentelijk cameratoezicht is dit doel het handhaven van de
openbare orde en heeft als eerste een signalerende functie. De camera ziet
meer en met die informatie kunnen de politie en andere hulpdiensten op straat
worden aangestuurd. Naast dit hoofddoel mag gemeentelijk cameratoezicht ook
bijvangst opleveren. Zo biedt artikel 151c lid 7 Gemeentewet de mogelijkheid om
de opgenomen beelden onder bepaalde voorwaarden op te slaan en te
gebruiken voor de opsporing en vervolging van strafbare feiten zoals vandalisme
en fietsendiefstal.

Noodzakelijkheid

Op grond van artikel 151c lid 1 Gemeentewet mogen gemeenten cameratoezicht
toepassen op openbare plaatsen indien dit noodzakelijk is voor de handhaving
van de openbare orde. In deze eis ligt besloten dat het cameratoezicht evenredig
moet zijn in relatie tot het doel (proportionaliteit). Tevens moet vastgesteld
worden dat het doel van de handhaving van de openbare orde niet op een
minder ingrijpende wijze kan worden bereikt (subsidiariteit).

Bepaalde
duur

Periodiek moet beoordeeld worden of cameratoezicht nog steeds noodzakelijk
is. Daarom geldt dat de plaatsing van camera's altijd aan een bepaalde duur is
gekoppeld. De periode kan worden verlengd als cameratoezicht nog steeds
noodzakelijk wordt geacht. Het ligt daarom voor de hand om de duur van
plaatsing te koppelen aan een evaluatie.

Bewaartermijn
beelden

De beelden mogen maximaal 4 weken worden bewaard. Deze wettelijke
bewaartermijn vormt een belangrijke waarborg dat de gegevens niet langer
worden bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verzameld.
De termijn geldt niet voor beelden waarop strafbare feiten zijn vastgelegd en die
voor de opsporing en vervolging van de daders een belangrijke rol spelen. De
politie moet in dit geval beslissen wat er met deze beelden gebeurt, wie de
beelden mag bekijken en wat er vervolgens met deze beelden gebeurt.

Gebruik camera's
kenbaar maken

Burgers moeten in elk geval in kennis worden gesteld van de mogelijkheid dat zij
op beelden kunnen voorkomen zodra zij het gebied betreden dat binnen het
bereik van de camera’s valt (plaatsing borden). Daarnaast is duidelijke
communicatie nodig over bijvoorbeeld de bewaartermijnen, inzagerecht en het
gebruik van camerabeelden.
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Bijlage 2 Schematisch overzicht taak- en rolverdeling gemeente
Wie

Wat

De gemeenteraad:

-

-

De burgemeester:

-

-

kan aan de burgemeester, bij verordening, de bevoegdheid verlenen om te
besluiten tot plaatsing van camera’s op openbare plaatsen in de zin van
5
artikel 1 Wet openbare manifestaties om, voor de handhaving van de
openbare orde. De gemeenteraad kan deze bevoegdheid naar plaats en
duur inperken, afhankelijk van de beleidsvrijheid die hij de burgemeester wil
toekennen.
kan ook andere plaatsen, die voor iedereen vrij toegankelijk zijn, als
‘openbare plaatsen’ aanwijzen, waarna de burgemeester het recht heeft om
op deze plaatsen cameratoezicht uit te voeren conform artikel 151c
Gemeentewet.
is verantwoordelijk voor het gemeentelijk cameratoezicht.
besluit op welke openbare plaatsen en voor welke duur cameratoezicht zal
plaatsvinden (afhankelijk van de beleidsvrijheid die de gemeenteraad heeft
gegeven).
bepaalt in overleg met de officier van justitie, de perioden waarin de
camera’s daadwerkelijk worden gebruikt en de tijden waarop de beelden
direct bekeken worden.

Politie:

-

heeft de operationele regie en Is belast met het waarnemen van de beelden.
is verantwoordelijk voor het verwerken van de beelden.
beslist over de opvolging van de signalen uit de toezichtcentrale.

Openbaar
Ministerie:

-

voert overleg met de burgemeester over de periode waarin de camera’s
daadwerkelijk worden gebruikt en de tijden waarop de beelden direct
bekeken gaan worden.
beslist of de opgenomen beelden worden gebruikt ten behoeve van de
opsporing en vervolging van strafbare feiten.

-

Bron6

5

6

Wom, artikel 1: in deze wet wordt verstaan onder openbare plaats: plaats die krachtens bestemming of vast gebruik openstaat
voor het publiek.
Handreiking cameratoezicht, Centrum Criminaliteitspreventie Veiligheid (CCV, mei 2009)
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Bijlage 3 Locaties cameratoezicht
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Bijlage 4 Overzicht van andere (aanvullende) maatregelen














Bikers: de politie op de fiets, de zogenaamde
‘Bikers’ worden veelvuldig ingezet. Mede door
hun plaatselijke bekendheid, directe contact
met het publiek en snelle flexibele inzet is de
komst van de bikers een zeer waardevolle
aanvulling.
In Goes uit: twee maal per jaar vindt het
project "In Goes Uit" plaats. De opzet van deze
grote controle is het vergroten van het
veiligheidsgevoel van het uitgaanspubliek. De
politie controleert gericht op veiligheidsaspecten, zoals wapenbezit, gebruik van drugs
en overmatig gebruik van alcohol. Op tenminste
zes locaties op de invalswegen van en naar de
stad richt de politie controlepunten in.
Hondengeleider: tijdens het uitgaansweekend
is er altijd een hondengeleider in het
uitgaanscentrum aanwezig.
Periodiek horecaoverleg: onder
voorzitterschap van de burgemeester vindt
periodiek horecaoverleg plaats tussen, de
gemeente, politie en de vereniging horeca
Goes.
Urilift: op de Grote Markt is enkele jaren
geleden een Urilift (een verzinkbaar openbaar
toilet) aangebracht om het wildplassen tegen te
gaan.
Horecatelefoon: ook gaat van de
samenwerking tussen horecaondernemers en
politie een preventieve werking uit. De
horecatelefoon bestaat uit een speciaal
telefoonnummer waarmee cafébazen tijdens
uitgaansavonden direct kunnen bellen met de
politie. De politie kan snel handelen voordat
een situatie escaleert.
Hinderlijk drankgebruik APV Goes: in de
APV is opgenomen dat het verboden is op de
weg, die deel uitmaakt van een door het college
aangewezen gebied, alcoholhoudende drank te
nuttigen of aangebroken flessen, blikjes en
dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich
te hebben.



Verblijfsontzegging APV Goes: in het kader
van Veilig uitgaan in Goes, is enkele jaren
geleden dit artikel in de APV opgenomen. De
burgemeester kan, in het belang van de
openbare orde of veiligheid, een verbod
opleggen ( van ten hoogste 12 weken) aan
degene die de openbare orde of veiligheid heeft
verstoord om zich gedurende een in dat verbod
genoemd tijdvak te bevinden op in dat verbod
aangewezen plaatsen.



Vergunning/ontheffing met voorschriften:
voor het exploiteren van een (alcoholvrij)
horecabedrijf is behalve een vergunning op
grond van de Drank- en Horecawet ook een
exploitatievergunning nodig. De nachthoreca
heeft een ontheffing van het sluitingsuur nodig.
Aan deze vergunning/ontheffing en verbindt de
gemeente voorschriften uit een oogpunt van
openbare orde en veiligheid en waarop een
horeca-exploitant kan worden aangesproken.



Stapavond voor ouders: tijdens deze
avonden krijgen ouders informatie over alles
wat met jongeren en uitgaan te maken heeft en
kunnen zij ervaren hoe leuk stappen in Goes
kan zijn. De ouders ontvangen informatie over
welke voorzorgsmaatregelen er worden
genomen zodat hun kind veilig en gezond kan
uitgaan. Wat zij als ouder zelf kunnen doen,
waar zij rekening mee kunnen houden en
krijgen tips en trucs. Er zijn deskundigen
aanwezig voor het stellen van vragen.



Horecaportiers: een horecaportier houdt
toezicht bij de entree van een horecabedrijf om
(geluids)overlast in en rondom het horecabedrijf
te voorkomen Hij ziet o.a. toe op de
binnenkomende en vertrekkende gasten.
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Bijlage 5 Rapportage veiliggestelde camerabeelden en cameragebruik
binnenstad Goes
Datum:

09 november 2010

Periode:

11 november 2010 tot en met 01 december 2011

Rapporteur:

Regiopolitie Zeeland

DATUM
11-11
14-11
28-11
28-11
04-12
04-12
05-12
12-12
23-12
09-01
08-01
28-01
31-01
09-02
09-02
10-02
14-02
20-02
17-02
19-02
26-02
28-02
04-03
06-03
05-03
09-03
10-03
10-03
12-03
18-03
18-03
20-03
27-03
27-03
26-03
26-03
26-03
29-03
29-03
05-04
05-04
25-04
01-05

BVH NUMMER
=====
=====
2010097949
2010097963
2010099621
=====
2010099920
2010101796
2010104792
2011002146
=====
=====
=====
=====
=====
=====
2011010943
=====
=====
=====
2009094255
2011014849
2011016437
=====
2011016542
2011017767
=====
2011018080
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
2011025135
2011025135
=====
=====

BIJZONDERHEDEN
Verdachte situatie, drugs gerelateerd
Baldadigheid Koepoort
Belediging, niet voldoen bevel
Mishandeling Grote Markt
Gebruik harddrugs
Vechtpartij café
Vechtpartij op straat
Vernieling straatmeubilair
Inbraak winkel
Baldadigheid, verzet bij aanhouding
Drugs onderzoek
Drugs onderzoek
Drugs onderzoek
Ontmoeting mbt woning inbraken
Verdachte situatie
Recherche onderzoek
Diefstal
Drugs onderzoek
Drugs onderzoek
Drugs onderzoek
Drugs onderzoek
Dealen drugs
Dealen drugs
Baldadigheid, omtrappen fiets
Overval, verdacht voertuig
Mishandeling Kolveniershof
Onderzoek dealen drugs
Onderzoek dealen drugs
Vechtpartij op straat
Drugsonderzoek
Drugsonderzoek
Insluiping
Poging doodslag
Drugsonderzoek
Drugsonderzoek
Drugsonderzoek
Drugsonderzoek
Drugsonderzoek
Drugsonderzoek
Studentenstaking
Studentenstaking
Baldadigheid
Graffiti

25

DATUM
03-06
12-06
11-06
16-06
01-07
02-07
03-07
13-07
17-07
23-07
23-07
29-07
31-07
05-08
17-08
27-08
27-08
27-08
04-09
06-09
20-09
23-09
01-10
01-10
09-10
16-10
26-10
30-10
19-11
20-11
20-11

BVH NUMMER
2011042545
2011045801
2011045441
=====
2011051469
2011051694
2011052264
2011055396
=====
=====
=====
2011060052
2011060757
2011044753
2011066119
2011069226
2011069226
2011069226
2011071490
2011071909
2011020561
=====
2011079552
2011079881
=====
2011083583
2011086338
2011087239
=====
2011092899
2011092893

BIJZONDERHEDEN
Aanrijding
Openlijk geweld
Vernieling autospiegels
Aanrijding
Mishandeling Grote Markt
Inbraak café
Diefstal fiets
Opstootje
Aanranding
Dealen softdrugs
Rijden tijdens onbevoegdheid
Openlijk geweld
Mishandeling, kopstoot
Dealen harddrugs
Overval sigarenwinkeltje
Inbraak café
Inbraak café
Inbraak café
Mishandeling
Winkeldiefstal
Onderzoek woninginbraak
Vechtpartij Koningstraat
Winkeldiefstal
Verdachte situatie
Informatie MC Demons
Mishandeling Oude Vismarkt
Baldadigheid
Vernieling ruit St. Jacobstraat
Openbare dronkenschap
Vechtpartij Oude Vismarkt
Niet voldoen bevel
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Bijlage 6 Resultaten enquête horeca-exploitanten cameratoezicht
Vragen

Horeca-exploitanten



Bent u op de hoogte van
cameratoezicht in Goes

Ja

Ja

Ja

Ja



Weet u waar de camera’s
zich bevinden in uw
omgeving

Ja, maar niet allemaal

Ja

Ja

Ja



Weet u wanneer ze gebruikt
worden

Niet precies, ik denk enkel in het
weekend

Ik dacht alleen in het weekend

In het weekend, maar door de
week weet ik het niet

De hele week en in het weekend
bemand



Heeft u contact gehad met
de politie waarbij opnames
met de camera’s betrokken
waren

Ja

Nee

Ja

Nee



Wat zijn uw ervaringen
hiermee

Goed

Nvt

Prima

Nvt



Wat zijn volgens u de
voordelen van
cameratoezicht
Wat zijn volgens u de
nadelen van cameratoezicht

Alles kunnen zien en
terugzoeken

Als ze aanstaan zijn ze altijd
bruikbaar als er conflicten zijn
e.d.
Geen

Een paar extra ogen als er
problemen zijn

Denkt u dat cameratoezicht
effect heeft

Ja

Ja

Ja

Toezicht op het gedrag en
herkenbaarheid van verdachten
is makkelijker te beoordelen
Situaties zijn moeilijk in te
schatten omdat in sommige
gevallen de voorgeschiedenis
niet bekend is en je op het beeld
alleen ziet wat erna gebeurd
Ja





Ze staan niet 24uur per dag, 7
dagen in de week aan

Vaak slecht zicht en/of niet
herkenbaar
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Zijn uw klanten zicht bewust
van de camera’s

Ja

Volgens mij weten veel klanten
ervan

Ik heb het idee dat zeker niet al
de gasten zich ervan bewust zijn



Hoort u ze er wel eens over
spreken

Weinig, maar het is wel eens
voorgekomen

Heel soms

Een enkele keer



Zo ja, positief of negatief

Positief

Meestal maken ze grapjes over
dat de politie ze dan in de gaten
houdt wanneer ze in het café
zitten



Spreekt u zelf wel eens met
uw klanten over het
cameratoezicht

Zelden

Nee

Ik denk dat de meeste gasten
positief zijn als ik er vanuit mag
gaan dat de meeste komen voor
gezelligheid en niet om
rottigheid uit te halen
Ja



Heeft u behoefte aan meer
voorlichting over het
cameratoezicht

Ja, welke tijden ze precies aan
staan en welke gebieden er
precies mee gezien worden

Op zich niet echt, ik weet dat ze
er zijn

Ja

Ik probeer het soms wel onder
de aandacht te brengen, zodat
mensen zich bewust zijn van de
controle in de binnenstad en
onze samenwerking met de
politie
Altijd, graag



Denkt u dat meer
voorlichting voor uw klanten
zinvol is
Heeft u nog aanvullende
opmerkingen die u kwijt wilt

Nee, ze zijn zich er bewust van,
maar hoeven niet precies te
weten waar ze staan
Nee

Niet echt denk ik

-

Soms wel, niet in directe zin

Nee

Ik zou graag willen weten
wanneer de camera’s aanstaan,
wat er precies gefilmd wordt en
waar. Dat kan makkelijk zijn als
er na onenigheid een persoon
wegloopt dat je kan aangeven
op welke camera ze kunnen
meekijken

Ik denk als de camera’s bemand
dat het effectiever is zodat er
adequaat kan worden
ingegrepen.



Daar ga ik wel van uit, maar ik
denk dat er velen zijn die het
niet weten of door gewenning
‘vergeten’ dat ze er
daadwerkelijk zijn
Nee

nvt
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