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Toelichting besluit 
   
   

Advies 1. Instemmen met de conclusies uit de evaluatie cameratoezicht 
2. Besluiten tot beeindiging van het publiek cameratoezicht en verwijdering 
van de camera's aan de Kostmand en Oostermeent 
3. Instemmen met de aanschaf van een mobiele camera ten behoeve van 
publiek cameratoezicht 
4. Instemmen met opstellen beleidskader voor publiek cameratoezicht  
 
  

   
   

Gewijzigd besloten  

   
   

Aanleiding In de Gemeente Huizen wordt gebruik gemaakt van publiek cameratoezicht. 
Op de Kostmand hangen twee camera’s en op de Oostermeent hangen vier 
camera’s. Uit artikel 151c Gemeentewet volgt dat publiek cameratoezicht 
slechts tijdelijk ingezet mag worden, omdat het een ultimum remedium 



betreft dat niet lichtvaardig kan worden toegepast. In verband met het 
tijdelijke karakter is het daarom verplicht dat publiek cameratoezicht 
geëvalueerd wordt. Het plan was dit in 2022 vast te stellen. Door 
omstandigheden is dit niet gelukt.  
 
In februari 2020 heeft de burgemeester besloten om het publiek 
cameratoezicht per 31 mei 2020 te staken. De door de politie aangeleverde 
cijfers op de meest voorkomende openbare orde meldingen waar de 
camera’s ooit voor opgehangen waren, leverden een onvoldoende 
rechtvaardigingsgrond op om de camera’s te laten hangen.  
 
Enkele weken later startte de coronacrisis met een eerste lockdown tot 
gevolg. De winkeliers in het gebied waar de camera’s hangen, hebben een 
dringend verzoek gedaan om de camera’s niet te verwijderen, omdat men 
onzeker was over de gevolgen die de coronacrisis zou hebben voor de 
openbare orde rond hun winkels.  
 
In mei 2020 heeft de burgemeester besloten de camera’s te laten hangen 
voor de duur van de noodverordening Covid-19. De noodverordening is 
vervangen door de Wet tijdelijke maatregelen Covid-19 en vijf keer verlengd 
tot juni 2022. De samenleving functioneert inmiddels weer volledig open. 
Het actuele openbare orde beeld evenals de situatie tijdens de coronacrisis 
is nu goed vast te stellen.  
 
Daarnaast is er ervaring opgedaan met cameratoezicht in een recente 
kwestie m.b.t. woningsluitingen.    
 
 
  

   
   

Kaders Artikel 151c Gemeentewet 
Artikel 2:77 algemene plaatselijke verordening 2014 
Integraal Veiligheidsplan 2019-2022 

   
   

Doel/beoogd effect Er moet worden voldaan aan wet- en regelgeving m.b.t. publiek 
cameratoezicht.  
  

   
   

Argumenten Voordat gemeenten besluiten om (publiek) cameratoezicht in te zetten of te 
verlengen, moeten zij aantonen dat camera's noodzakelijk zijn voor de 
handhaving van de openbare orde. Er moet sprake zijn van een gebied 
waar zich onveilige situaties of met enige regelmaat wanordelijkheden 
voordoen én waarbij de inzet van lichtere middelen niet toereikend is 
gebleken. 
 
Om de privacy van burgers te beschermen, geldt dat er een helder 
omschreven en concreet gesteld doel moet zijn om cameratoezicht in te 
zetten. In artikel 151c van de Gemeentewet is bepaald dat het hoofddoel 
van gemeentelijk cameratoezicht het handhaven van de openbare orde is. 
 
Naast dit hoofddoel mag gemeentelijk cameratoezicht ook zogenoemde 



'bijvangst' opleveren. Denk hierbij aan zaken zoals vandalisme en 
fietsdiefstal. Of het bevorderen van de leefbaarheid, zoals het signaleren 
van kapotte straatlantaarns en gebarricadeerde nooduitgangen. 
 
Cameratoezicht voor andere doeleinden dan het handhaven van de 
openbare orde is toegestaan als wordt voldaan aan de algemeen geldende 
privacywetgeving. De toepassing van cameratoezicht moet dan wel 
evenredig zijn in relatie tot het doel. Daarnaast kan het doel niet op een 
minder ingrijpende manier worden bereikt. Hierbij kan gedacht worden aan 
het tegengaan van fysieke verloedering van de omgeving, door camera's te 
plaatsen bij aanbiedplaatsen voor huisvuil. 
 
De burgemeester moet het cameratoezicht stoppen zodra dit voor de 
handhaving van de openbare orde niet langer noodzakelijk is. 
 
In mei 2022 is een gesprek gevoerd met een operationeel expert en een 
operationeel specialist van de politie Midden- Nederland basisteam 
Huizen. Tijdens dit gesprek is gebleken dat er op basis van de cijfers en 
bevindingen  van de politie op dat moment in Huizen geen locaties zijn aan 
te wijzen waarbij sprake is van zodanige stelselmatige verstoring van de 
openbare orde dat publiek cameratoezicht proportioneel zou zijn. In februari 
2023 is dit bij de operationeel specialist van de politie Midden- Nederland 
weer getoetst en daaruit blijkt dit nog steeds. De camera’s zouden volgens 
de politie enkel bij kunnen dragen aan de veiligheidsgevoelens van onze 
inwoners en kunnen dienen als ondersteuning in een incidenteel 
opsporingsonderzoek. Echter, dit laatste is nadrukkelijk geen grond voor het 
plaatsen van publieke camera’s omdat daarbij juist sprake moet zijn van 
een stelselmatig karakter. 
 
In de recente kwestie wat betreft de woningsluitingen is er ook een 
discussie gevoerd wat wetgeving betreft, enerzijds de inzet van 
cameratoezicht op basis van de gemeentewet en anderzijds op basis van 
bevoegdheid van de politie.   
 
Ook is in het collegeprogramma 2022-2026 van Huizen opgenomen dat bij 
de aanpak van verloedering en onveilige plekken de inzet van 
politiemensen op straat de voorkeur heeft boven cameratoezicht en drones.  
 
Uit bovenstaande kan worden geconcludeerd dat de vaste publieke 
camera's kunnen worden verwijderd. 
 
  

   
   

Kanttekeningen De publieke camera's niet verwijderen kan leiden tot cameratoezicht dat 
niet evenredig is in relatie tot het doel. Dit heeft tot gevolg dat dit niet meer 
juridisch houdbaar is.  

   
   

Alternatieven Op basis van de cijfers en bevindingen van de politie zijn er in Huizen geen 
locaties aan te wijzen waarbij sprake is van zodanige stelselmatige 
verstoring van de openbare orde dat publiek cameratoezicht proportioneel 
zou zijn. Een situatie, zoals recentelijk bij de woningsluitingen of tijdens het 
uitgaansleven op Plein 2000, maakt duidelijk dat in Huizen meer behoefte is 
aan het snel en flexibel kunnen schakelen in situaties waarbij 



cameratoezicht aan de orde komt als ultimum remedium, dan het aanwijzen 
van vaste plekken. Het beschikbaar hebben van een snelle flexibele 
oplossing zal ook bijdragen aan het veiligheidsgevoel. De inzet van een 
mobiele camera kost ongeveer 1200 euro. 

   
   

Financiën De camera's zijn verouderd en afgeschreven. De kosten van het 
verwijderen van de camera's zijn verwaarloosbaar. De aanschaf van een 
mobiele camera kan van de kostenplaats Lokaal Veiligheidsbeleid worden 
gefinancierd.  

   
   

Participatie N.v.t. 

   
   

Communicatie Een sessie plannen met de burgemeester en de (horeca) ondernemers 
Oostermeent t.b.v. extra toelichting.   
  

   
   

Uitvoering en evaluatie In de periode na het verwijderen van de camera's zal nadrukkelijk vinger 
aan de pols gehouden worden bij de winkeliers en de politie. Mocht na het 
verwijderen van de camera’s blijken dat er een plotselinge significante 
stijging is van feiten die de openbare orde en veiligheid aantasten, dan kan 
er een mobiele camera worden ingezet.  
 
Voor de inzet van een mobiele camera-unit kan een beleidskader juridische 
houvast bieden, zoals dit ook zo in de gemeente Utrecht is geregeld. 
Afwegingscriteria helpt bij de beoordeling van de inzet. Op basis van deze 
beoordeling kan worden bepaald of een gebied in aanmerking komt voor 
cameratoezicht, of camera’s worden verplaatst of weggehaald.  
  

   
   

Geheimhouding N.v.t. 

   
   

Mede geadviseerd door N.v.t. 

   
   

Bijlagen Evaluatie cameratoezicht gemeente Huizen 

 




