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Aan het college van burgemeester en wethouders van Helmond,
Op 9 juli 2008 valt in het Eindhovens Dagblad te lezen dat op de Markt in Helmond op het eind van het jaar
vermoedelijk cameratoezicht komt. Cameratoezicht is een veelbesproken onderwerp. Niet alleen in
Helmond, maar in heel Nederland. En terecht: het kan een middel zijn voor de opsporing en bestrijding van
overlast en criminaliteit, maar tegelijk komen aspecten als efficiëntie en privacy om de hoek. Hierin dient
altijd een goede afweging gemaakt te worden. Een afweging, die in de ogen van de SP in samenspraak met
de raad gemaakt zou moeten worden. Er zou in ieder geval debat over moeten zijn, ook al is het uiteindelijk
een bevoegdheid van de burgemeester.
Om een nuttige bijdrage te kunnen leveren maakt het namelijk veel verschil welke randvoorwaarden er aan
het cameratoezicht verbonden worden. Zijn de camera’s op afstand te besturen? Kunnen ze rechtstreeks
uitgelezen worden? Als dit niet het geval is, is het maar de vraag of het lukraak plaatsen van camera’s een
oplossing biedt. Je loopt mogelijk het risico dat er slechts sprake is van verplaatsing van problematiek. Of de
beelden zijn amper bruikbaar voor opsporing. Daarom heeft de SP-fractie de volgende vragen aan het
college:
1. Wanneer heeft het college besloten tot het plaatsen van de camera’s?
2. Hoe is dit besluit tot stand gekomen en welke afwegingen zijn hierbij gemaakt?
3. Om plaatsing van hoeveel camera’s gaat het? Welk gebied gaan zij precies bestrijken?
4. Worden deze camera’s op afstand bestuurbaar? Gaan deze, net zoals op het Havenplein en de
Steenweg, rechtstreeks uitgelezen worden? Zo ja, op welke momenten?
5. Hoe lang worden de beelden opgeslagen? Worden deze altijd bekeken?
6. Is het college bereid om het besluit te agenderen voor de commissie ABA, zodat de raad dit
belangrijke onderwerp met de burgemeester kan bespreken?
Erik de Vries, namens de SP-fractie
Antwoord college van burgemeester en wethouders:
Naar aanleiding van uw bovenaangehaalde brief delen wij u het volgende mede.
Indertijd is in Helmond voor cameratoezicht gekozen omdat cameratoezicht ondersteunend zou kunnen
werken bij het openbare orde toezicht dat door de politie in het horecaconcentratiegebied tijdens
uitgaanstijden wordt uitgeoefend.
De hoofdredenen waren (en zijn):
• Dat door deze manier van werken de openbare orde en veiligheid van het gebied beter kon worden
gegarandeerd.
• De politie te voorzien van een overall view in het horecaconcentratiegebied. Met behulp van het
cameratoezicht kan de horecacoördinator van de politie sneller en adequater de ingezette
medewerkers naar incidenten of dreigende incidenten sturen ter voorkoming van escalatie.
• De politie te voorzien van ondersteunend bewijs als er zich misdrijven hadden voorgedaan.
De politie is nog steeds tevreden over het systeem en maakt er goed gebruik van. Er zijn diverse successen
gemeld. Zover bekend heeft het systeem tijdens de afgelopen jaren niet geleid tot klachten over een onjuist
of onwettig gebruik. Bij het opzetten van het camerasysteem is zorgvuldig gehandeld. Toen, nadat het
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systeem twee jaar in gebruik was, landelijke richtlijnen kwamen bleek dat het Helmondse systeem geen
aanpassing behoefde. Het voldeed op alle fronten aan de landelijk gestelde eisen. Naast het voorhanden
zijn van een reglement over toezicht op privacyaspecten (dat overigens intussen is ondergebracht bij de
regiopolitie) is het systeem zodanig van opzet dat privacygevoelige niet relevante beelden automatisch
kunnen worden afgeblokt. Op het moment dat de camera’s gericht worden op het woongedeelte van
woningen wordt bij het inzoomen het beeld automatisch afgeblokt.
De camera’s zijn en worden ook niet lukraak geplaatst. Er is sprake van een goed overzicht binnen het
gebied. Overigens is van verplaatsing van overlastproblematiek nauwelijks gebleken.
Uw vragen:
1. Het plaatsen van de camera’s is opgenomen in het actieprogramma veiligheid en handhaving 2006.
Dit programma is in de commissie ABA begin 2006 aan de orde geweest en geaccordeerd. In de
uitvoering is vertraging opgetreden door een aantal factoren. Zo is de Markt gerenoveerd, zijn
relevante ambtenaren vertrokken en is gebleken dat het bestaande systeem een aantal
aanpassingen behoeft.
2. De aanleiding voor het opnemen van de uitbreiding cameratoezicht in het actieprogramma was het
feit dat de Markt steeds meer deel ging uitmaken van het horecaconcentratiegebied. Overigens
worden ook twee camera’s geplaatst bij het Bavariahouse. Met de komst van het Bavariahouse is
daar met regelmaat een concentratie van horecapubliek te zien. In het horecaconcentratiegebied
wordt door de politie in samenwerking met de gemeente en de ondernemers met de door hen
ingehuurde portiersorganisaties extra toezicht uitgeoefend op het uitgangspubliek op de specifieke
uitgaanstijden. Deze opzet moet ook gaan gelden op de Markt. Omdat cameratoezicht onderdeel
uitmaakt van dit extra toezicht is indertijd besloten het “zicht” van het cameratoezicht uit te breiden
naar de Markt en de Kromme Steenweg voor het Bavariahouse..
3. Het gaat in totaal om vijf camera’s ten behoeve van het toezicht openbare orde en veiligheid op de
Markt (en twee bij het Bavariahouse). De camera’s bestrijken de Markt en de toegangen tot de Markt
en de directe omgeving van het Bavariahouse. Momenteel wordt de mogelijkheid bekeken om de
camera’s op tijden dat ze niet in gebruik zijn voor OO&V toezicht zodanig te richten dat ze ook te
gebruiken zijn voor het toezicht op het gedrag bij de pollerpalen. (Dit zijn de beweegbare afsluitpalen
bij de toegangen tot de Markt. Reden is het aantal beschadigingen dat bij deze paal plaatsvindt).
4. Er is voor gekozen om te werken met Dome-camera’s; het zijn beweegbare en op afstand
bedienbare camera’s. De camera’s worden rechtstreeks uitgelezen op de tijden dat de politie extra
horecatoezicht houdt. Globaal zijn dit de vrijdag- en zaterdagavond tussen 22.00 en 04.00 uur en
tijdens evenementen.
5. Voor de overige tijd nemen de camera’s wel op. Deze opnamen worden alleen gebruikt als de politie
melding krijgt van een plaatsgevonden misdrijf waarbij mogelijk mbv de opgenomen beelden bewijs
tegen (een) dader(s) kan worden verkregen. De opgenomen beelden worden na 7x24 uur
automatisch gewist.
6. Het onderwerp is reeds eerder aan de orde geweest in de commissie ABA.
Wij hopen u hiermede voldoende te hebben geantwoord.
Burgemeester en wethouders van Helmond,
De burgemeester,
de secretaris,
Drs. A.A.M. Jacobs.
Mr. A.C.J.M. de Kroon.
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