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Toelichting besluit 
   
   

Advies 1. Instemmen met de conclusies van de evaluatie cameratoezicht 
2. Besluiten tot verwijdering van het (privaat) cameratoezicht aan het 
gemeentehuis (6 camera's aan de voorzijde) en parkeergarage De 
Regentesse (4 camera's) 

   
   

Gewijzigd besloten  

   
   

Aanleiding Begin januari 2022 zijn er vragen gesteld door de NOS en Follow the 
Money over de veiligheid van onze camerasystemen in relatie tot de 
Chinese makelij daarvan.  
  

   
   

Kaders Geen.  



   
   

Doel/beoogd effect N.v.t. 

   
   

Argumenten De gemeente Huizen maakt op twee plaatsen gebruik van privaat 
cameratoezicht. Te weten bij het gemeentehuis en bij parkeergarage De 
Regentesse. Privaat cameratoezicht heeft als oogmerk het private 
eigendom van de gemeente te beschermen. In dit geval dus de gebouwen 
van de gemeente. Voor het gebruik van privaat cameratoezicht geldt een 
ander juridisch regime dat geen verplichte evaluatie kent. Echter, in 
verband met overige ontwikkelingen is besloten het gebruik van privaat 
cameratoezicht ook op te nemen in de evaluatie die ook geldt voor het 
publieke cameratoezicht  
Door de bovengenoemde journalistieke uitvraag is duidelijk geworden dat 
de huidige camera’s verouderd zijn. De camera’s zijn afgeschreven, 
voldoen niet meer aan de technische eisen van deze tijd en zijn daarom 
aan vervanging toe. Het closed circuit television (camera 
bewakingssysteem) van parkeergarage de Regentesse kreeg bij de laatste 
meerjaren onderhoud planning uit 2018 als omschrijving 'uitstekende 
conditie'. Het closed circuit television van het gemeentehuis is aan het eind 
van haar technische levensduur, en aan vervanging toe.   
De opzet is aangesloten op de Zyxel router op de gemeentewerf en is 
virtueel gescheiden van de rest van het netwerk. Er is geen toegang 
mogelijk tot andere delen van het netwerk vanaf dit VLAN. Dus is de 
conclusie gerechtvaardigd dat de informatievoorziening van de gemeente 
Huizen geen gevaar heeft gelopen.  
Als cameratoezicht in beeld blijft als instrument voor toezicht en handhaving 
in de openbare ruimte en ter bescherming van gemeentelijke 
gebouwen/eigendommen, is het noodzakelijk hierover deskundig advies in 
te winnen, waaronder nadrukkelijk genoemd het inkoop-technische 
afwegingskader. 
De camerasystemen zijn via de afdeling Openbare Orde en Veiligheid 
aangeschaft. Het is zuiverder dat dit in de toekomst bij gebouwenbeheer 
hoort.   
  

   
   

Kanttekeningen De private camera's laten hangen die dus niet voldoen aan de technische 
(veiligheid)eisen, wat kan leiden tot softwareproblemen en vervolgens een 
kostenpost. Daarnaast zijn er ook veiligheidsrisico's zoals hacken.  

   
   

Alternatieven Vervangen van de camera's. Bij een offerte uitvraag in 2020 voor uitsluitend 
het vervangen van de camera’s in de Regentesse zou een Chinees 
systeem ongeveer € 17.000,-- kosten ten opzichte van € 22.000,-- voor een 
Duits systeem.  

   
   

Financiën De kosten van het verwijderen van de camera's zijn verwaarloosbaar.  

   
   



Participatie N.v.t. 

   
   

Communicatie Extra toelichting aan de bewoners en de gebruikers van de Regentesse.  

   
   

Uitvoering en evaluatie Na besluitvorming zal er de opdracht tot verwijdering worden gegeven aan 
de leverancier.  

   
   

Geheimhouding N.v.t. 

   
   

Mede geadviseerd door  

   
   

Bijlagen Evaluatie cameratoezicht Huizen  

 




