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Samenvatting
Uitbreiding cameratoezicht in het stationsgebied en in de Colijnstraat,
1. Wat is de aanleiding?
In het Politiek akkoord van 20 april 2010 heeft ons college aangegeven dat wij het
cameratoezicht in de openbare ruimte breder willen inzetten om de veiligheid in de
stad te vergroten. Tijdens de laatste begrotingsbehandeling heeft uw raad
ingestemd met dit voorstel.
2. Wat willen w e bereiken?
Cameratoezicht in de openbare ruimte met als doel het handhaven van de
openbare orde en veiligheid is gebaseerd op artikel 151c van de Gemeentewet. Dit
artikel stelt dat cameratoezicht op openbare plaatsen alleen mogelijk is als het de
handhaving van de openbare orde beoogt. Meer specifiek gaat het om:
• het (vroegtijdig) opmerken van verstoringen van de openbare orde en veiligheid;
• de bestuurlijke voorkoming van strafbare feiten, die van Invloed zijn op de orde
en rust;
• het verminderen van veelvoorkomende criminaliteit, zoals geweld, overlast,
vernielingen e.d*;
• het verminderen van schade tengevolge van criminaliteit;
• het bevorderen van de opsporing en vervolging van strafbare feiten;
• een efficiëntere inzet van politiemensen en buitengewoon opsporingsambtenaren.
Deze vorm van cameratoezicht mag uitsluitend worden uitgevoerd met vaste
camera's en gedurende een bepaalde tijd, Cameratoezicht op openbare en nietopenbare plaatsen moet daarbij kenbaar gemaakt worden. De wet geeft aan dat
cameratoezicht alleen toegepast kan worden als de gemeenteraad besloten heeft
om de bevoegdheid tot het plaatsen van camera's te verlenen aan de
burgemeester, In Dordrecht is dit geregeld In artikel 2,77 van de APV, De
burgemeester stelt in overleg met de Hoofdofficier van Justitie de live uitkijktljden
en de periode voor het cameratoezicht vast.
3. Wat gaan we daarvoor doen?
De afgelopen tijd is een aantal locaties de revue gepasseerd die mede op advies
van de politie in aanmerking komen voor cameratoezicht In het kader van de
handhaving van de openbare orde,
1. Stationsgebied busstation en fietsenstalling
Nu de herinrichting van het station nagenoegd is afgerond komt naar voren dat
twee locaties in het stationsgebied zich lenen voor uitbreiding.
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Het gaat om het openbare deel van de nieuwe fietsenstalling ( l e etage) en het
nieuwe busstation, Vooral de eerste locatie wordt door bezoekers (met name
's avonds laat) als onveilig ervaren. De politie onderschrijft de noodzaak voor
uitbreiding op deze locaties omdat de bestaande camera's na de herinrichting
niet meer het hele gebied bestrijken wat voor de eventuele incidentopvolging
wel raadzaam is.
2.

Colijnstraat
De overlast In de Colijnstraat en omgeving is al jaren een punt van zorg 1 .
Ondanks de vele goede initiatieven die woningcorporatie Woonbron in
samenwerking met andere partijen heeft genomen, neemt de overlast niet
merkbaar af.
De overlast op straat Is niet op te lossen zonder een zeer intensieve
samenwerking tussen alle partijen die op dit gebied actief zijn, In 2010 is als
onderdeel van de stedelijke Taskforce Overlast de regiegroep Colijnstraat
ingesteld om de overlast, met name in de Colijnstraat, gestructureerder dan
voorheen aan te pakken.
De regiegroep stuurt op de volgende drie aspecten:
•
Regie op overlastbestrijding in de buitenruimte;
•
Regie op de Foyer en Punt de Wereld;
• Afstemming van alle initiatieven, plannen en wensen in deze buurt.
Voor de uitwerking van de bovengenoemde punten is een plan van Aanpak
overlast Colijnstraat opgesteld. Een van de voorgestelde maatregelen in het
plan van aanpak betreft de invoering van cameratoezicht in de Colijnstraat. Dit
als aanvulling op de camera's die Woonbron al heeft hangen voor de bewaking
van hun eigen panden. Verwacht wordt dat de camera's In de openbare ruimte
een bijdrage kunnen leveren aan de handhaving van de openbare orde in de
Colijnstraat. Voor een optimaal effect van het cameratoezicht betekent dit dat
de beelden van de camera's in de openbare ruimte gedurende bepaalde tijden
ook live moeten worden uitgekeken in de gemeentelijke meldkamer en dat de
opvolging door de politie tijdens deze uren moet zijn gegarandeerd. De politie
adviseert de burgemeester over de live uitkljktijden die vervolgens In overleg
met de hoofdofficier in het Driehoeksoverleg worden vastgesteld,

3.

Overige locaties
Mogelijke nog nader te onderzoeken locaties zijn het Enecoterrein, de
Weeskinderendijk en het 3P Heijepleln.

l a . Inspraak en communicatie
Het besluit van de burgemeester wordt bekend gemaakt op de Gemeentenieuwspagina van de Stem van Dordt. Verder moet cameratoezicht door middel van
borden bekend gemaakt worden aan bezoekers van het bewuste gebied. Met de
bewoners van de Colijnstraat wordt in overleg met de Regiegroep Colijnstraat een
apart participatietraject opgezet voor het cameratoezicht.
3b. Vervolgtraject besluitvorming
Invoering cameratoezicht uitbreiding Stationsgebied en Colijnstraat.

1 Bron; Sociaal Programma Crabbehof 2010-2013,
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4. Wat mag het kosten?
Cameratoezicht is een kostbaar middeL Het gaat immers niet alleen om de
aanschaf van de camera's maar ook om de kosten van de aanleg, onderhoud en
bijhorende vervanglngskosten van de apparatuur, Daarbij komen natuurlijk ook
nog de kosten van het live uitkijken van de beelden door de medewerkers van de
afdeling Toezicht en de inzet van de politie. Uw raad heeft bij de begroting van
2011 extra geld beschikbaar gesteld voor de uitbreiding van cameratoezicht. Er is
uitgegaan van een investering van ongeveer € 75.000,— voor 1 tot 3 locaties.
Daarnaast Is € 10,000,— structureel nodig voor Incidentele kosten en onderhoud
van de nieuwe camera's. Voor het uitbreiden van de uitkijktijden in de
gemeentelijke meldkamer Is € 25,000,— begroot.
Voorgesteld wordt om de uitbreiding in het stationsgebied en het cameratoezicht in
de Colijnstraat vorm te geven.
Hiervoor is een investering nodig van € 90.000,-- (zie tabel hieronder). De
kapitaallasten van deze investering, de exploitatielasten voor onderhoud en de
personele inzet van Toezicht bedragen zo'n € 61.000,—, In de begroting 2011 is
hiervoor (o,b,v, de kadernota 2011) een bedrag gereserveerd van € 63.000,—,
waardoor bovengenoemde kapitaallasten binnen de begroting kunnen worden
gedekt. Uw raad wordt nu formeel gevraagd een krediet beschikbaar te stellen van
totaal € 90.000,— voor de Investering.
1- Colijnstraat
Alphatron
Ö nderhoud Alphatron
Stichting Breedband
Onderhoud St* Breedband

s
1
s

€1,700
€ 4,689
€1.752

2- S t a t i o n s g e b i e d Fietsenstalling
Alphatron
Gertenbach

€9,475
€ 3,475

3- S t a t i o n s g e b i e d Busstation
Alphatron
Gertenbach
W estrade
KBS

€ 18.914
€ 7,990
€ 2,400
€ 2,400

4- S t a t i o n s g e b i e d TCM ( m e i d k a m e r )
Alphatron
Monitoren 2x
Onderhoud Alphatron
camera's van het Station, Busstation
en fietsenstalling
s
€ 2.500
5- U i t k i j k e n T o e l i c h t
Personele inzet meldkamer
6- (voorbereid inqskosten Stadsbeheer
Totale investering
Totale exploitatiekosten

I , Fatale beslistermijn
N,v,t
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s

€ 6.927
€ 930

€30.000
pm

€ 40.641

€ 90.793
€ 20.395
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6. Bij dit raadsvoorstel horen de volgende bijlagen:
• ontwerp besluit;
• voorstel uitbreiding cameratoezicht inclusief bijlage (bijlagel);
• begrotingswijziging.
7. Voorstel
Wij stellen u voor een krediet beschikbaar te stellen van € 90,000,- voor de
uitbreiding van cameratoezicht waarvan de kapltaailasten gedekt worden binnen
de bestaande begroting.
^

Het college van Burgemeester en Wethouders van Dordrecht
» de secretaris
de burgemeester

^
J.H. de Baas

ontwerp besluit
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