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Geachte leden ,
Afgelopen week heb ik uw fractieleden geïnformeerd over mijn voornemen om tijdelijkcameratoezicht in te stellen in de omgeving van de Nieuwe Poort tijdens dejaarwisseling . Het verloop van de jaarwisseling afgelopen jaar en de signalen die ik heb
ontvangen over openbare orde verstoringen tijdens de komende jaarwisseling geven mij
hier aanleiding toe .
In het bijgevoegde aanwijzingsbesluit , waarover door de driehoek een positief advies is
afgegeven , beschrijft het doel en aanleiding voor het tijdelijk plaatsen van camera's . Op
31 december 2021 en 1 januari 2022 worden de beelden opgenomen en daarna wordt
het systeem uitgezet .
Tijdelijke cameratoezicht wordt ingesteld op basis van artikel 2:77 lid 1 Algemene
Plaatselijke Verordening 2020 , waarin iş opgenomen dat de burgemeesterovereenkomstig artikel 151c van de Gemeentewet bevoegd is te besluiten om camera's
te plaatsen in het belang van de handhaving van de openbare orde . Cameratoezicht opgrond van 151c heeft als eerste een signalerende functie . De camera ziet meer en met
die informatie kunnen de politie en andere hulpdiensten op straat worden aangestuurd.
Daarnaast mag gemeentelijk cameratoezicht ook bijvangst opleveren . Zo biedt artikel
1510 lid 7 Gemeentewet de mogelijkheid om de opgenomen beelden onder bepaaldevoorwaarden op te slaan en te gebruiken voor de opsporing en vervolging van strafbarefeiten , zoals bijvoorbeeld vandalisme . De mogelijkheid van herkenbare beelden door het
cameratoezicht kan daarmee voor potentiële daders een overweging zijn om van deverstoring van de openbare orde / strafbare feiten af te zien .
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Ik ga ervan uit dat deze maatregel een positieve uitwerking heeft en we na 1 januariterug kunnen kijken op een veilige jaarwisseling .

Met vriendelijke groet ,De burgemeester van Woudenberg ,

Mr. Y.P. van


