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Fractie van Pro’98
De heer Van der Lubbe

Geachte heer Van der Lubbe,

Datum:
15-03-2022
Ons kenmerk:

1188540

Afdeling:
B&D

Behandeld door:
Sanne van de Maat
Onderwerp:
schriftelijke vragen fractie
Pro’98 betreffende
cameratoezicht

Op 25 februari 2022 heeft uw fractie schriftelijke vragen gesteld, op grond van artikel
42 van de Organisatieverordening van de gemeenteraad, betreffende het
cameratoezicht in onze gemeente. Graag beantwoorden wij uw vragen als volgt:
Vraag 1: Om welke locaties gaat dit specifiek?
Antwoord 1:
Dit gaat om camera’s in de openbare ruimte: bij het Transferium, station Barneveld
Centrum en station Barneveld Zuid en de camera’s in de winkelcentrums van
Barneveld en Voorthuizen.
Vraag 2 en 3. Is het college bereid om camera’s van dit omstreden merk niet langer
aan te schaffen? Is het college bereid om (op termijn) de Hikvision camera’s te
vervangen?
Antwoord 2 en 3:
De adviezen van de Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten geven tot op heden
geen noodzaak om de genoemde camera’s van Hikvision op dit moment direct te
verwijderen. Wel zullen we als deze camera’s zijn afgeschreven en worden vervangen,
medio 2025, geen nieuwe camera’s van het merk Hikvision meer aanschaffen.
Vraag 4. Bedoelt het college met ‘de leverancier’ Hikvision zelf?
Antwoord 4: Nee, wij hebben geen rechtstreekse contacten met dit bedrijf. De
beveiligde verbinding loopt via een daartoe gecertificeerde meldkamer van Securitas
en een beveiligde aansluiting op ons hulpverleningscentrum.
Vraag 5: Wat zou het college nog meer kunnen doen om bewoners gerust te stellen?
Antwoord 5: De camerabeelden zijn goed beveiligd via een beveiligde verbinding (IP
VPN) en kunnen alleen vanaf PC’s bekeken worden die met hetzelfde netwerk zijn
verbonden. Voor de gemeente Barneveld betekent het dat de beelden dus veilig worden
opgeslagen en niet beschikbaar zijn voor anderen.
Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,
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secretaris
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