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Samenvatting
Op 6 juli jl. heeft de gemeenteraad de motie ‘Cameratoezicht bij ondergrondse milieustraten
huishoudelijk afval’ aangenomen. De raad roept in deze motie het college op voor het einde van 2020
cameratoezicht bij de ondergrondse milieustraten in te voeren om illegale dumpingen tegen te gaan en
‘de wijkagent en gemeentelijke toezichthouders en handhavers na invoering van het cameratoezicht
extra toezicht te laten houden in het buitengebied en bij overige afvalbakken in de gemeente, om
verplaatsing van het probleem te voorkomen.’
Het college ontraadt de gemeenteraad uitvoering te geven aan deze motie omdat deze juridisch noch
praktisch haalbaar is binnen de Beeselse casus. Het college informeert de raad hierover middels een
raadsinformatiebrief.

Voorstel / advies
Wij concluderen dat:
• het inzetten in de openbare ruimte van camera’s met als doel de preventie van bijplaatsingen alleen
mogelijk is met bestaand publiek cameratoezicht, waarbij bijplaatsingen een bijvangst vormen en de
gemeente Beesel geen bestaand cameratoezicht heeft;
• er niet wordt voldaan aan de noodzakelijkheidstoets voor publiek toezicht, immers de maatregel is niet
proportioneel en er is geen sprake van een dringende maatschappelijke behoefte;
• er onvoldoende BOA-capaciteit beschikbaar is om de beelden uit te lezen (mocht cameratoezicht
juridisch wél een optie zijn);
• de incidentele en structurele kosten hoog zijn en de ‘opbrengst’ niet overtuigend.
De investering en juridische risico’s staan niet in verhouding tot het probleem binnen onze gemeente.
Op basis van bovenstaande conclusie:
1. ontraden wij uw college over te gaan tot uitvoering van de motie ‘Cameratoezicht bij
ondergrondse milieustraten huishoudelijk afval’;
2. verzoeken wij u akkoord te gaan met bijgaande concept raadsinformatiebrief en
3. deze aan de raad toe te sturen.

Beslissing BenW
College heeft conform voorstel en advies besloten met weglating van het kopje vragen
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Toelichting BenW-nota
1. Aanleiding
Op 6 juli jl. heeft de gemeenteraad de motie ‘Cameratoezicht bij ondergrondse milieustraten
huishoudelijk afval’ aangenomen. De raad roept in deze motie het college op voor het einde van 2020
cameratoezicht bij de ondergrondse milieustraten in te voeren om illegale dumpingen tegen te gaan en
‘de wijkagent en gemeentelijke toezichthouders en handhavers na invoering van het cameratoezicht extra
toezicht te laten houden in het buitengebied en bij overige afvalbakken in de gemeente, om verplaatsing
van het probleem te voorkomen.’

2. Doelstelling
Middels de raadsinformatiebrief ontraden wij de raad uitvoering te geven aan de motie ‘Cameratoezicht
bij ondergrondse milieustraten’ d.d. 6 juli 2020.

3. Uitgangssituatie
Er is sprake van bijplaatsingen bij de ondergrondse milieustraatjes in de gemeente Beesel. Dit zorgt voor
een rommelig straatbeeld.

4. Rol gemeente
De gemeente is trekker. De ondergrondse milieustraatjes zijn geplaatst door de gemeente en maken
onderdeel uit van het lokale afvalinzamelbeleid.

5. Toelichting
Er ligt een motie voor van de raad met betrekking tot de invoering van cameratoezicht bij de
ondergrondse milieustraten. Het voorstel is de uitvoering van de motie te ontraden. Voor de inhoud
hiervan verwijzen wij u kortheidshalve naar bijgevoegde concept-RIB.

6. Visie Blij in Beesel
Fijn wonen.

7. Integrale afstemming
Niet van toepassing
a.

Collegeprogramma

b.

Financieel

c.

Juridisch

d.

Risico’s

e.

Communicatief (denk aan: Gemeente Info, pers, website, klantenbalie)

8. Toegankelijkheid
Niet van toepassing

9. Duurzaamheid
Afval- c.q. grondstoffenscheiding draagt bij aan een duurzame samenleving waarin we streven naar het
zoveel mogelijk in de kringloop houden van grondstoffen.
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Bijlagen
Conceptraadsinformatiebrief.
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