voorstel aan de raad
Opgesteld door
Kenmerk

Veiligheid
Koningstein, I.I. (Iris)
16.506681

Vergadering

Gemeenteraad

Vergaderdatum

8 december 2016

Jaargang en nummer
Geheim

Nee

Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening (APV) ten behoeve van
flexibel cameratoezicht
Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:
1
Artikel 2:5 van de APV en de daarbij behorende toelichting wijzigen conform bijgaand
ontwerp-raadsvoorstel.

Burgemeester en wethouders van Utrecht,
De secretaris,

De burgemeester,

Drs. G.G.H.M. Haanen

Mr. J.H.C. van Zanen

Conclusie commissie
Toezegging burgemeester:
De burgemeester zegt toe de evaluatie van de pilot extern te laten uitvoeren en informeert de
commissie over de evaluatiecriteria (jan. /febr.)

Terug in de raad:
De fractie van D66 wenst in de raad terug te komen op de wens om voorafgaand aan de pilot mee
te praten over de evaluatiecriteria en overweegt een motie hiertoe.
Status: B

Bijlages
Voorstel: Voorstel_6606
Bijlage: Raadsbesluit + toelichting wijziging APV (1 december 2016)
Bijlage: Raadsbrief_Pilot flexibel cameratoezicht
Bijlage: pilot flexibel cameratoezicht 2016 - 2017
Eerdere besluitvorming
Beleidskader cameratoezicht 2014 - 2018 (raadsbesluit 20-11-2014).
Uitvoering
De pilot bestaat uit een proef vanaf eind 2016 waarbij het middel flexibel cameratoezicht ingezet
wordt in de Utrechtse context. Daarna wordt de inzet in een evaluatie getoetst. Op basis hiervan
wordt bekeken hoe hiermee verder gegaan wordt.
Vooraf is nog niet aan te geven hoe vaak of hoe lang het flexibele toezicht wordt ingezet. De proef
duurt maximaal één jaar.

Context
Het Beleidskader Cameratoezicht 2014 – 2018 is in 2014 opgesteld en vastgesteld door de raad.
Meerdere malen is gesproken over de technische en wettelijke mogelijkheden om camera’s meer
flexibel in te zetten. Hoewel dit technisch mogelijk was, was het wettelijk nog niet toegestaan. Er
is de toezegging gedaan deze ontwikkelingen te volgen en de raad over nieuwe mogelijkheden te
informeren.
Na de aanpassing van de Gemeentewet was het idee om direct beleidsregels te formuleren en die
aan de raad voor te leggen. Met een pilot waarin de waarde van het middel in de Utrechtse context
getoetst wordt, wordt een tussenstap ingebouwd. De redenen en werkwijze van de pilot worden
toegelicht in de raadsbrief (16.506682) en -meer uitgebreid- in het pilotplan 'Flexibel
cameratoezicht 2016-2017'. Voor het inzetten van (de pilot van) flexibel cameratoezicht is een
wijziging nodig van artikel 2:5 van de Algemene Plaatselijke Verordening.

Beslispunt
1

Artikel 2:5 van de APV en de daarbij behorende toelichting wijzigen conform bijgaand
ontwerp-raadsvoorstel.

Argumenten
1.1

Om flexibel cameratoezicht toe te kunnen passen dient de raad de burgemeester hiertoe de
bevoegdheid te geven.
Een pilot flexibel cameratoezicht kan de waarde van dit middel aantonen in de Utrechtse
context. De verwachting dat dit middel een toegevoegde waarde heeft is gebaseerd op
gegevens uit onderzoek, de vraag uit de wijken en het feit dat ook in Utrecht sprake is van
verplaatsende overlast en criminaliteit.

1.2

Flexibel cameratoezicht levert tijdwinst op, omdat niet meer voor elke verplaatsing een
aparte procedure nodig is.

1.3

Flexibel cameratoezicht leidt tot betere beheersing van privacyrisico's: het
aanwijzingsbesluit moet worden ingetrokken zodra de inzet van camera’s niet langer
noodzakelijk is in het belang van de handhaving van de openbare orde

Kanttekeningen
1.1

Na een aanwijzingsbesluit waartegen bezwaar en beroep openstaat kunnen camera's in het
aangewezen en kenbaar gemaakte gebied worden verplaatst. Voor de verplaatsing is geen
nieuw aanwijzingsbesluit nodig en kan er ook geen bezwaar en beroep tegen worden
ingediend.
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besluit
1
Artikel 2:5 van de APV en de daarbij behorende toelichting wijzigen conform bijgaand
ontwerp-raadsvoorstel.

Aldus besloten in de vergadering van de raad, gehouden op 8 december 2016

De griffier

De voorzitter gemeenteraad

mr. M. van Hall

mr. J.H.C. van Zanen

