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Kenmerk

Onderwerp Uitstel beleid

cameratoezicht

Geachte leden van de Gemeenteraad,

Tijdens de Sessie ABZ van 11 april 2012 is door de burgemeester aangegeven dat
in september 2012 het beleidskader cameratoezicht ter besluitvorming aan u zou
worden aangeboden. Tevens deed de burgemeester de toezegging de
mogelijkheden van flexibele camera-toezicht daarin op te nemen.

Wet flexibel cameratoezicht

Een aantal gemeenten experimenteert met de inzet van flexibel cameratoezicht,
maar ervaren dat de huidige wetgeving daar nog te weinig ruimte voor biedt.
Inmiddels is een wetsvoorstel- in behandeling om de lacune tussen twee
bestaande richtlijnen te dichten (cameratoezicht op basis van artikel 2 van de
Politiewet en cameratoezicht op basis artikel 1Slc van de Gemeentewet).

-
Invloed van het wetsvoorstel op het beleid cameratoezicht

Bij het uitwerken van het beleidskader cameratoezicht heeft de burgemeester
geconstateerd dat de toepassing van cameratoezicht bij aanwezige problematiek
in Nieuwegein zich met name kenmerkt door zeer tijdelijk van aard te zijn en zich
regelmatig te verplaatsen van locatie. Dit gegeven, naast het wetsvoorstel dat op
dit moment in behandeling is, betekent dat het beleidskader cameratoezicht op
een later moment aan u ter besluitvorming wordt aangeboden. Dat geeft ons de
ruimte om ook de uitkomsten van het wetsvoorstel op te nemen in het
beleidskader, waarmee de (eventuele) toepasbaarheid van cameratoezicht in
Nieuwegein uiteindelijk op een effectievere wijze kan plaats vinden.

Tot slot

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Me vriendelijke groet,
gemeester en wethouders,

secretaris
F.T.J.M. Backhuijs
burgemeester

1 http://internetconsultatie .nI/wetflexi belcameratoezicht
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