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Veiligheid
Kredietaanvraag uitbreiding cameratoezicht Energiehuis en het Lijnbaangebied

Voorgesteld besluit
1. Ten behoeve van het instellen en uitvoeren van cameratoezicht in het
beschikbaar te stellen;
2. de met dit voorstel corresponderende begrotingswijziging nr. 215039 vast te

stellen en de begroting dienovereenkomstig te wijzigen.
Samenvatting
Op het terrein van het publieke cameratoezicht, doen zich enkele ontwikkelingen voor
die wij graag in samenhang aan u voorleggen.
In de eerste plaats is een evaluatierapportage opgesteld met betrekking tot het
bestaande cameratoezicht in Dordrecht. Deze geeft aanleiding om het cameratoezicht
op de locaties stationsgebied (Centrum) en het Leerpark te continueren. Het is op
basis van het advies van de politie wel wenselijk om enkele aanpassingen door te
voeren in het aantal en de posities van de camera's als gevolg van de voltooiing van
de bebouwing en de inrichting van het Leerpark.
Het cameratoezicht in de Colijnstraat kan worden opgeheven. De combinatie van
maatregelen die in het kader van de zgn. Taskforce Overlast in en rondom de
Colijnstraat is ingezet, blijkt succesvol te hebben bijgedragen aan de 'normalisatie'
van het woon- en leefklimaat in dit gebied. Het cameratoezicht vormde hierin een
belangrijk element. Uit de evaluatie blijkt dat de huidige politiecijfers geen
voortzetting van het publieke cameratoezicht rechtvaardigen.
Voorts zijn met het oog op het instellen van cameratoezicht in het Lijnbaangebied en
rondom het Energiehuis, voor die gebieden Veiligheidsanalyses opgesteld. De
burgemeester heeft mede op basis van deze analyses en het advies van de politie
besloten tot het plaatsen van 11 camera's op vaste locaties rondom het Energiehuis
en in het Lijnbaangebied, onder het voorbehoud dat de raad instemt met de
beschikbaarstelling van het benodigde krediet voor de realisatie van het
cameratoezicht op deze locatie.
De burgemeester heeft vooruitlopend op besluitvorming in de raad besloten om
alvast 3 camera's te laten plaatsen in het Lijnbaangebied. Deze camera's worden
gehuurd totdat definitieve besluitvorming heeft plaatsgevonden in de raad. De
huurkosten van deze camera's ter overbrugging van de besluitvorming passen binnen
de begroting 2015.

Inleiding
Huidig Cameratoezicht
Sinds 2004 is er publiek cameratoezicht rondom het stationsgebied Centrum
Dordrecht. In 2011 is er cameratoezicht gekomen op het Leerpark en in de
Colijnstraat. In 2012 is er cameratoezicht ingevoerd bij het station Stadspolders
(onderdeel van de samenwerkingsafspraken Merwede-Lingelijn).
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Op basis van de huidige wet- en regelgeving is het noodzakelijk om cameratoezicht
periodiek te evalueren en het nut en de noodzaak van eventuele verlengingen te
blijven vaststellen, afgezet tegen de kosten.
De burgemeester heeft op basis van de evaluatie besloten om het cameratoezicht op
de locaties stationsgebied Centrum en het Leerpark te verlengen met drie jaar en het
cameratoezicht op de locatie Colijnstraat op te heffen. Wat dit financieel betekent, is
in dit voorstel nader uitgewerkt in de paragraaf 'kosten en dekking'.

Uitbreiding Cameratoezicht
De ontwikkeling van het projectgebied Stadswerven -Zuid nadert met de bouw van
een bioscoop, de aanleg van het openbaar gebied en de inrichting van het
Energieplein, haar voltooiing. De aantrekkingskracht van het gebied wordt vergroot.
Steeds meer mensen zullen het Energiehuis en omgeving gaan bezoeken. In het
recente verleden was regelmatig sprake van overlast en criminaliteit in het gebied,
mede gerelateerd aan de aangrenzende woonwijk Lijnbaangebied. In het
Lijnbaangebied is sprake van overlast en criminaliteit die de afgelopen jaren
onacceptabele vormen heeft aangenomen. Dit uit zich niet direct in de concrete
cijfers, maar dit is wel de reden waarom dit gebied eerder dit jaar is aangewezen als
veiligheidsrisicogebied. Voor een betere waarborging van de openbare orde en de
veiligheid van bewoners, bezoekers en omwonenden, vormt de inzet van publiek
cameratoezicht een adequate aanvulling op het toezicht door boa's en politie.
Uit het advies van de politie, opgenomen in de Veiligheidsanalyse blijkt het
cameratoezicht voor het Energiehuis en het Lijnbaangebied te voldoen aan de
vereisten van proportionaliteit en subsidiariteit. Mede op advies van de politie wordt
voorgesteld om voor dit gebied 11 camera's aan te schaffen. De camera's zullen op
vaste posities worden bevestigd. De in voorbereiding zijnde wettelijke verruiming
waardoor ook mobiel of flexibel cameratoezicht mogelijk wordt, is nog niet door de
Eerste Kamer bekrachtigd. Om toch de mogelijkheid te creëren om enkele camera's
in de toekomst ook elders in te zetten, wordt een tweetal locaties alvast van een
verplaatsbare mastconstructie voorzien. Bijzondere omstandigheden buiten
beschouwing gelaten, is het wel de opzet om de camera's gedurende de eerste drie
jaren op de nu voorziene locaties te handhaven. Voor het einde van deze periode
vindt evaluatie ervan plaats.
De burgemeester is op grond van het bepaalde in artikel 2:77 van de APV bevoegd te
besluiten tot het plaatsen van vaste camera's voor een bepaalde duur ten behoeve
van het toezicht op een bepaalde openbare locatie. Op grond van artikel 151c van de
Gemeentewet heeft de burgemeester afgewogen of de instelling van cameratoezicht
in het kader van de handhaving van de openbare orde noodzakelijk is. De
burgemeester heeft vooruitlopend op besluitvorming in de raad besloten om alvast
3 camera's te laten plaatsen in het Lijnbaangebied. Deze camera's worden gehuurd
totdat definitieve besluitvorming heeft plaatsgevonden in de raad. De huurkosten van
deze camera's ter overbrugging van de besluitvorming passen binnen de begroting
2015.

Over een en ander heeft afstemming plaatsgevonden in de lokale driehoek. Tevens
verwijzen we naar dossiernummer 1531281 waarin de huidige inspanningen en extra
Maatregelen zijn opgenomen met betrekking tot de intensivering van de aanpak in
het Lijnbaangebied (en de Vogelbuurt).
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Uitlezen camera's door Toezicht
Op dit moment worden door Toezicht gedurende 130 uur per week camera's
uitgelezen. De uitleestijden voor de uitbreiding van het Energiehuis en het
Lijnbaangebied vallen binnen de uren dat camerabeelden live worden uitgelezen en
opgeslagen op de andere locaties. Het aantal uitleesschermen is ook na uitbreiding
nog zodanig dat geen aanvullende personele capaciteit nodig is. De uitbreiding kan
voor wat betreft het uitlezen van de camerabeelden dus kostenneutraal plaatsvinden.
Doelstelling
De uitbreiding van het cameratoezicht rondom het Energiehuis en in het
Lijnbaangebied levert een bijdrage aan een adequate aanpak van de geconstateerde
problemen.

Argumenten
I . Maatschappelijke behoefte (veiligheidsgevoel bij bewoners van dit gebied)
Het sociaal en maatschappelijk gevoel van burgers en hun functioneren worden
ernstig aangetast door criminaliteit, uitgaansproblematiek en gevoelens van
onveiligheid. Naast alle andere maatregelen, die al in het Lijnbaangebied zijn
genomen, zal deze vorm van toezicht zal hier zeker een positieve bijdrage aan
leveren.
2. Uitgaansproblematiek
Er speelt uitgaansproblematiek op uitgaanspleinen en looproutes. Uit diverse
onderzoeken blijkt dat de toegevoegde waarde van cameratoezicht in het kader
van de openbare orde niet meer ter discussie staat in uitgaansgebieden. Ook
gezien het geregistreerd aantal incidenten is het aannemelijk dat cameratoezicht
in dit gebied een effectief instrument is.
3. Openbare orde

Er is sprake van langdurige verstoring van de openbare orde.
4. Overlastproblematiek

5.

6.

7.

8.

Er is op basis van signalen uit de wijk sprake van hardnekkige (jongeren)
overlastproblematiek.
Incidenten
Het aantal geregistreerde incidenten m.b.t. overlast jeugd is in vergelijking tot
andere gebieden in de stad hoog.
Preventie
Preventie van criminaliteit. Realiseren van een dusdanige cameradekking dat
onopgemerkt blijven van personen en/of voertuigen niet mogelijk is.
Opsporing (zgn. 'bijvangst')
Het zo nodig versnellen van het opsporingsproces en doorkoppelen van beelden
tussen partners.
Ondersteuning
Ondersteunen van hulpverlening bij calamiteiten als onderdeel van het lokale
calamiteitenplan.

9. Samenwerking (partners in de veiligheidsketen)

Verbeteren van de samenwerking tussen partners in de veiligheidsketen.

Kanttekeningen en risico's
- Het toepassen van publiek cameratoezicht grijpt in in de privacy van mensen. De
wetgever staat een dergelijke inbreuk toe, indien het belang van het handhaven
van de openbare orde zwaarder weegt.
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- Het opsporen en vervolgen van strafbare feiten is geen primaire doelstelling van

het cameratoezicht waarop de Gemeentewet ziet. Wel is het mogelijk dat de
camerabeelden voor opsporingsdoeleinden worden opgeslagen en verwerkt, indien
er concrete aanwijzingen zijn dat strafbare feiten zijn gepleegd.
Kosten en dekking

Reeds in de meerjarenbegroting opgenomen
Het totale investeringsbedrag voor het Stationsgebied en de Colijnstraat bij aanvang
van het cameratoezicht was C 111.625,-. Vanaf 2012 wordt er op afgeschreven. De
kapitaallasten op basis van annuïteit bedragen gedurende 7 jaar C 18.598,-. Dit
betekent dat er in de periode 2016 - 2018 nog jaarlijks C 18.598,- moet worden
afgeschreven voor bovengenoemde locaties. Dit is reeds opgenomen in de
meerjarenbegroting.
De aanleg van cameratoezicht in het Leerpark is rechtstreeks bekostigd uit het
projectbudget Leerpark en hierop wordt momenteel niet afgeschreven. Op advies van
de politie worden enkele aanpassingen doorgevoerd. De benodigde financiële
middelen worden ten laste gebracht van het projectbudget Leerpark, en leiden dus
evenmin tot meerkosten.
De jaarlijkse kosten voor het uitlezen van zowel de huidige als de nieuwe camera's
door Toezicht bedraagt C 150.000,-. Dit bedrag is reeds opgenomen in de
meerjarenbegroting.
De jaarlijkse bijdrage aan de gemeente Gorinchenn voor het cameratoezicht voor het
Stationsgebied Stadspolders bedraagt C 27.500,-. Dit bedrag is eveneens reeds
opgenomen in de meerjarenbegroting. Een evaluatie van het cameratoezicht op de
Merwede-Lingelijn vindt binnen afzienbare tijd plaats en vormt de basis voor een
eventuele verlenging door de burgemeester van dit cameratoezicht.

Additionele lasten
De investeringskosten voor de uitbreiding Energiehuis bedragen C 98.250,-.
De investeringskosten voor de uitbreiding Lijnbaan bedragen C 45.000,-.
De totale investeringskosten voor de uitbreidingen bedragen C 143.250,-.
De jaarlijkse kapitaallasten van deze investeringen op basis van annuïteit bedragen
gedurende 7 jaar C 23.428,-.
De jaarlijkse exploitatielasten voor het Stationsgebied Centrum, Leerpark en de
nieuwe uitbreidingen Energiehuis en Lijnbaangebied bedragen C 13.650,-.
De totale lasten kunnen door interne herschikking van budgetten binnen de
producten Cameratoezicht en Veilige Woon- en leefomgeving worden opgevangen.

Duurzaamheid
Bij de nieuwe investering wordt zo mogelijk rekening gehouden met duurzaamheid,
bijvoorbeeld door toepassing van innovatieve, energiezuinige- en technologische
ontwikkelingen op het gebied van cameratoezicht.
Communicatie en inclusief beleid
De aanwezigheid van de nieuwe camera's zal op duidelijke wijze kenbaar zijn voor
een ieder die de desbetreffende openbare plaats betreedt.
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Besluiten van de burgemeester tot instelling van cameratoezicht worden op
gebruikelijke wijze gepubliceerd.
Tijdspad, vervolg en evaluatie
Na - voor zover nodig - besluitvorming in de raad wordt de realisatie van het
cameratoezicht zo spoedig mogelijk gerealiseerd.
Bijlagen
- ontwerp besluit;
- Evaluatie cameratoezicht Dordrecht 201
- Veiligheidsanalyse cameratoezicht Energiehuis e.o.
- Veiligheidsanalyse cameratoezicht Lijnbaangebied
- besluiten burgemeester inzake:
o Evaluatie cameratoezicht 2015 + cameratoezicht Energiehuis e.o.
o Cameratoezicht Lijnbaangebied
- begrotingswijziging met nr. 215039

Het college van Burgemeester en Wethouders van Dordrecht
de secretaris
de burgenleester
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M.M. van der Kraan
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