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Onderwerp  

Beleids- en toetsingskader voor cameratoezicht openbare plaatsen West Betuwe. 

 

Kennisnemen van 

Het “Beleids- en toetsingskader voor cameratoezicht openbare plaatsen West Betuwe”. 

 

Inleiding 

In artikel 151c van de Gemeentewet staat dat uw raad de burgemeester, bij verordening, de 

bevoegdheid kan verlenen om, wanneer dit in het belang van de openbare orde dit noodzakelijk is, te 

besluiten om voor een bepaalde duur camera’s in te zetten. Uw raad heeft met de vaststelling van 

Algemene plaatselijke verordening (Apv) de burgemeester deze bevoegdheid gegeven. De inzet van dit 

cameratoezicht is echter niet verder afgebakend dan dit artikel. De inzet van cameratoezicht is echter 

onderhevig aan verschillende wettelijke vereisten. Op basis van onder andere deze wettelijke vereisten 

is het “Beleids- en toetsingskader voor cameratoezicht openbare plaatsen West Betuwe” (zie bijlage 1) 

opgesteld. 

 

Kernboodschap 

Een eenduidig beleids- en toetsingskader voor de beoordeling en inzet van cameratoezicht in de 

openbare ruimte van de gemeente. 

 

Consequenties 

1.1 Privacy 

Voor alle vormen van cameratoezicht geldt dat de regels rondom privacy in acht moeten worden 

genomen. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt eisen aan het opnemen, het 

verwerken en bewaren van camerabeelden. Het beeldmateriaal mag alleen gebruikt worden tegen een 

verdachte bij een strafrechtelijke zaak en niet in andere gevallen.  

 

1.2 Financieel 

De inzet van camera’s brengt kosten met zich mee. Dit bedrag is sterk afhankelijk van het aantal 

camera’s dat wordt geplaatst en de beschikbaarheid van infrastructurele voorzieningen op de 

betreffende locatie. In de praktijk is het aanbrengen van een dekkend systeem met vaste camera’s een 

kostbare investering. Vast cameratoezicht is een voorspelbare ontwikkeling, waarvan de financiële 
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consequenties meegenomen kunnen worden in begrotingswijzigingen. Flexibel cameratoezicht is vaak 

een spoedmaatregel, dit maakt wachten op een begrotingswijziging veelal niet mogelijk. 

 

Financiën 

Op dit moment is in de begroting van West Betuwe geen budget begroot voor de eventuele inzet van 

nieuw projecten omtrent vast of flexibel cameratoezicht.  

 

Communicatie 

Wanneer cameratoezicht wordt ingezet, wordt dit op de vereiste wijze bekendgemaakt. Onder andere 

door middel van de juiste bebording in het gebied waar het cameratoezicht actief wordt. 

 

Vervolg 

Zodra cameratoezicht als optie in beeld komt, dient ambtelijk op basis van het beleids- en 

toetsingskader de inzet hiervan te worden getoetst. Een besluit tot het inzetten van cameratoezicht is 

een besluit in de zin van artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht, wat betekent dat dit besluit 

openstaat voor bezwaar en beroep.  

 

Bijlage(n) 

1. Beleids- en toetsingskader voor cameratoezicht openbare plaatsen West Betuwe. 

 

 

 

Servaas Stoop 

Burgemeester van de gemeente West Betuwe, 

 

 

 


