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Voorstel tot het wijzigen van artikel 2:77 van de Algemene plaatselijke verordening
(cameratoezicht)

Publiekssamenvatting:
Aan de burgemeester is de onderzoeksrapportage ‘Publiek cameratoezicht in Den Helder’ aangeboden.
Dit document bevat een onderzoek naar het nut en de noodzaak tot het implementeren van hernieuwd
publiek cameratoezicht in de gemeente Den Helder. Tevens zijn er in dit document aanbevelingen gedaan
tot het herinrichten van de huidige situatie omtrent publiek cameratoezicht. Dit document is verder
voorgelegd aan de overige leden van de lokale driehoek (chef politie basisteam Den Helder en
gebiedsofficier van Justitie). De gemeenteraad wordt voorgesteld om een wijziging van artikel 2:77 van de
Algemene Plaatselijke Verordening (vanaf hier APV) vast te stellen. Met de wijziging loopt dit APV-artikel
beter in lijn met artikel 151c van de Gemeentewet en kan mobiel cameratoezicht in de openbare ruimte
onder bepaalde voorwaarden worden ingezet.

Geadviseerd besluit
1. Het voorstel tot wijziging van artikel 2:77 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) vast te
stellen.

Raadsvoorstel:
Aanleiding en context
De gemeente Den Helder maakt sinds 1999 gebruik van vast publiek cameratoezicht. Dit is destijds
geïmplementeerd naar aanleiding van een golf van openbare orde incidenten in de binnenstad van
Den Helder. Door de jaren heen zijn er geen grote vernieuwingen meer geweest in de middelen en
deze zijn dan ook sterk verouderd. Hiernaast is de huidige kwaliteit van de camera’s niet meer van
deze tijd.
Het college van burgemeester en wethouders streeft ook vandaag de dag naar een zo veilig en
leefbaar mogelijke openbare ruimte. Middels diverse maatregelen probeert de burgemeester de
veiligheid in de openbare ruimte te waarborgen. Desondanks blijven zich incidenten voordoen die
openbare orde verstoring met zich meebrengen.
In 2019 is de gemeente Den Helder daarom gestart met een onderzoek naar het huidige nut en de
huidige noodzaak van publiek cameratoezicht. De onderzoeksresultaten zijn gevat in een rapportage
genaamd ‘Publiek cameratoezicht in Den Helder’. Uit de resultaten blijkt dat er ook vandaag de dag
een duidelijke behoefte is aan publiek cameratoezicht. De behoefte is gepeild bij zowel de politie, de
handhaving openbare ruimte (HOR) en bij de burger.
Bij het opstellen van de rapportage is tevens gekeken naar de mogelijkheden die er zijn met
betrekking tot de wens die er ligt. Hieruit zijn aanbevelingen naar voren gekomen welke hieronder
worden voorgelegd. De belangrijkste veranderingen ten opzichte van de huidige situatie zijn als volgt:
1. Artikel 2:77 van de Algemene plaatselijke verordening wordt gewijzigd (gefundeerde
mogelijkheid tot inzet mobiele camera’s);
2. De 'Uitvoeringsregeling publiek cameratoezicht in de gemeente Den Helder 2020' wordt door
de burgemeester vastgesteld (deze heeft betrekking op taakverdeling en voorwaarden voor
publiek cameratoezicht);
3. Het ‘Aanwijzingsbesluit gebieden voor publiek cameratoezicht in de gemeente Den Helder
2020’ wordt door de burgemeester vastgesteld (deze heeft betrekking op de gebieden,
termijnen en evaluatie van publiek cameratoezicht);
4. Er worden nieuwe middelen (o.a. camera’s) aangeschaft en geïnstalleerd;
5. Live-uitkijken wordt gedaan door de cameratoezichtruimte (CTR) Alkmaar.
De raad wordt gevraagd om punt 1 vast te stellen. De punten 2, 3,4 en 5 zijn als
burgemeestersbevoegdheid opgenomen in een afzonderlijk Burgemeestersadvies en worden
voorgelegd aan burgemeester J. Nobel. Wel bestaat er samenhang tussen dit advies en het
burgemeestersadvies.
Nadere toelichting op punt 1:
1. Aanpassing artikel 2:77 Algemene plaatselijke verordening
Om een goed fundament te leggen voor inzet van publiek cameratoezicht, is het van belang dat de
lokale wetgeving hieromtrent duidelijk is.
Door middel van de aanpassing van artikel 2:77 van de Algemene plaatselijke verordening (APV) is
het voor de burgemeester mogelijk mobiel cameratoezicht in te zetten bij de handhaving van de
openbare orde. Hieronder wordt kort de toelichting op de verandering van het artikel weergegeven.
In artikel 2:77 van de APV dient het woord ‘vaste’ te worden verwijderd.
Artikel 2:77 Algemene plaatselijke verordening
De burgemeester kan overeenkomstig artikel 151c van de Gemeentewet besluiten tot plaatsing van
vaste camera’s voor een bepaalde duur ten behoeve van het toezicht op een openbare plaats.
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Doelen en resultaten
 Door aanpassing van APV-artikel 2:77 sluit de lokale wetgeving beter aan op de
Gemeentewet als het gaat om inzet van mobiel cameratoezicht;
 Er kan eenvoudiger worden ingesprongen op veranderende situaties waarbij de openbare
orde wordt verstoord;
 De grote groep voorstanders van publiek cameratoezicht zullen content zijn met de
mogelijkheid tot inzet van mobiel cameratoezicht;
 De relatief kleine groep critici zal wellicht negatief reageren op de mogelijkheid tot inzet van
mobiel cameratoezicht. Privacy zal hierin wellicht een argument zijn echter is hier in het
onderzoek en de uiteindelijke aanbevelingen goed rekening mee gehouden.
Kaders en omstandigheden
1. Gemeentewet (151c geeft de burgemeester, nadat deze hiervoor in een verordening is
aangewezen door de gemeenteraad, de bevoegdheid tot inzet van cameratoezicht in het
kader van handhaving openbare orde)
2. Algemene plaatselijke verordening (in artikel 2:77 geeft de gemeenteraad de burgemeester de
bevoegdheid tot inzet van publiek cameratoezicht)
Argumenten en alternatieven
Uit de onderzoeksrapportage ‘Publiek cameratoezicht in Den Helder’ blijkt dat publiek cameratoezicht
bijdraagt aan de waarborging van de openbare orde en de veiligheidsgevoelens in Den Helder. Hierbij
is input vanuit de politie, de HOR en vanuit de burger meegenomen. De driehoek is reeds akkoord met
voornoemde aanbevelingen.
Bestuurlijke vernieuwing
Context
De wensen en behoeftes van de burgers zijn reeds gemeten in voornoemd onderzoek. Er zijn hierbij
ruim 1000 enquêtes verstuurd onder inwoners van Den Helder waarbij er ruim 300 respondenten
hebben gereageerd. Hieruit blijkt dat naast overheidspartijen ook burgers duidelijk voorstander zijn
van inzet van zowel vast- als mobiel cameratoezicht. Het aspect privacy wordt hierbij minder belangrijk
geacht dan vooraf verwacht.
De driehoek is reeds akkoord met de aanbevelingen in het voorstel.

Transparantie en duidelijkheid
Met de wijziging van het APV-artikel wordt het mogelijk gefundeerd mobiel cameratoezicht in de
publieke ruimte in te zetten.
Duurzaamheid
N.v.t.
Financiële consequenties

De geraamde kosten voor aanschaf van nieuwe middelen waren reeds vrijgemaakt voor 2019
en zijn nog te besteden in 2020. Na akkoord van de burgemeester wordt overgegaan tot
aanbesteding voor aanschaf van nieuwe middelen.
De verwachte financiële gevolgen van jaarlijkse inzet van publiek cameratoezicht zijn meegenomen in
het afzonderlijk opgemaakte Burgemeestersadvies. Deze kosten zijn tevens opgenomen in de
kadernota.
Uitvoering en planning

Na eventueel akkoord wordt zo snel mogelijk toe gewerkt naar een aanbestedingstraject.
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Communicatie
De wijziging wordt gedeeld via de officiële bekendmakingen.

Den Helder, 30 juni 2020
Burgemeester en Wethouders van Den Helder,

burgemeester
Jeroen Nobel

secretaris
Robert Reus
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CONCEPT - Raadsbesluit
Raadsvergadering d.d.
Besluit nummer

2020-023967

Onderwerp

Voorstel tot het wijzigen van artikel 2:77 van de Algemene plaatselijke
verordening (cameratoezicht)

De raad van de gemeente Den Helder;
gelezen het raadsvoorstel van het college van burgemeester en wethouders van Den Helder van 30
juni 2020,

besluit:
1. Het voorstel tot wijziging van artikel 2:77 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) vast te
stellen.

Aldus besloten in de raadsvergadering van
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