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1. Inleiding
Voor u ligt ter kennisname een nieuwe richtlijn Cameratoezicht 2020. De huidige richtlijn voor
Rijswijk is al enigszins verouderd. Sindsdien hebben een aantal ontwikkelingen plaatsgevonden die
mede aanleiding zijn voor de actualisatie van de richtlijn. Een andere aanleiding om de richtlijn aan
te passen is, dat er op dit moment geen richtlijn voor handen is waarmee eenduidig antwoord kan
worden gegeven op verzoeken voor cameratoezicht. In deze richtlijn beschrijft de gemeente hoe ze
om wil gaan met deze vorm van handhaving. In dit document is een afwegingskader opgenomen
waarmee een beslissing kan worden genomen over het inzetten van cameratoezicht als één van de
instrumenten op het terrein van integrale veiligheid.
2. Kern informatie
Artikel 151 c Gemeentewet
Cameratoezicht kan alleen als het onderdeel uitmaakt van een brede aanpak en andere
mogelijkheden al zijn geprobeerd. De doelstelling van het publieke cameratoezicht is primair
gebaseerd op artikel 151c van de Gemeentewet, de Politiewet en de Wet politiegegevens.
Noodzaak, proportionaliteit en subsidiariteit
Voor het instellen van cameratoezicht zijn een drietal afwegingscriteria opgesteld door het Centrum
voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV). Het gaat hierbij om noodzaak, proportionaliteit
en subsidiariteit.
Indien sprake is van een openbaar gebied waarin zich regelmatig onveilige situaties voordoen en
waar eerdere maatregelen niet het gewenste effect hebben gehad kan gesproken worden over
noodzaak om cameratoezicht toe te passen.
Rond de inzet van camera’s doen zich allerlei vragen voor, die, behalve met de effectiviteit van het
cameratoezicht, te maken hebben met de privacy van burgers en de bescherming van de
persoonsgegevens die met behulp van de camera’s worden vastgelegd. Cameratoezicht mag alleen
worden ingezet als de omvang van de criminaliteit, de onveiligheid of overlast zo groot is dat de het
de schending van de persoonlijke levenssfeer rechtvaardigt, oftewel proportionaliteit.
Wanneer een veiligheidsprobleem ook met andere maatregelen dan cameratoezicht kan worden
opgelost, is de gemeente verplicht om voorrang te geven aan de maatregel die het minste inbreuk
maakt op de privacy van burgers. We noemen dit de eis van subsidiariteit.
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Financiën en termijn
Cameratoezicht is een dure maatregel. Omdat publiek cameratoezicht een verantwoordelijkheid is
van de gemeente, zijn wij ook verantwoordelijk voor de kosten ervan.
De gemeente moet regelmatig beoordelen of de doelen van het cameratoezicht inmiddels gehaald
zijn en of het nog steeds noodzakelijk is. Dat moet in verband met de eerder genoemde criteria voor
proportionaliteit en subsidiariteit (artikel 151 C, lid 5 Gemeentewet).
3. Gevolgen en/of vervolgtraject
Een vervolgtraject op het beleidskader is om te kijken of aan de hand van de gegeven criteria
cameratoezicht van toepassing is in Rijswijk. Daarbij kan gekeken worden naar de variant om
camera’s tijdelijk in te zetten tijdens evenementen als een kermis, jaarwisseling en/of demonstratie.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,
de secretaris,

de burgemeester,

drs. M. Middendorp MPC

drs. M.J. Bezuijen
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