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Motie Cameratoezicht uitgaansgebied Doetinchem 
 
 
De gemeenteraad van de gemeente Doetinchem, bijeen op 22 december 2022; 
 
constaterende dat: 

• cameratoezicht de mogelijkheden voor politie en gemeente vergroot om de 
openbare orde en veiligheid te handhaven: 

• er een toename is in het aantal incidenten tijdens het uitgaan, vooral door 
tieners/jongeren; 

• wij als centrumgemeente willen groeien in aantal inwoners en daarmee ook 
een ander patroon in het uitgaansleven creëren; 

• het instellen van cameratoezicht een bevoegdheid is van de gemeente 
volgens de Gemeentewet (art 151 c GW); 

 
overwegende dat: 

• het instellen van cameratoezicht de veiligheid van werknemers, bezoekers en 
hulpverleners vergroot; 

• bij escalaties de opsporing van mogelijke daders met behulp van 
camerabeelden veel efficiënter en effectiever wordt; 

• de politie nu afhankelijk is van derden voor het aanleveren van 
beeldmateriaal van misdrijven; 

• de politie positief is over cameratoezicht in Doetinchem; 

• voor een aantrekkelijke binnenstad de veiligheid van groot belang is; 

• door het plaatsen van cameratoezicht de veiligheid van het overige 
uitgaande publiek beter wordt gewaarborgd, waardoor dat publiek zich ook 
veiliger voelt, ook al bestaat de mogelijkheid dat de incidenten zich 
verplaatsen naar andere plekken; 

• de kosten van het plaatsen van camera’s gedekt kunnen worden uit het 
budget à €200.000 dat toegevoegd is aan het Gemeentefonds ten behoeve 
van openbare orde en veiligheid (inzet BOA’s); 
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• de privacy gewaarborgd is, omdat de verwerking van de camerabeelden een 
verwerking van politiegegevens is, dat valt onder de Wet politiegegevens; 

• het van belang is om naast het inzetten van cameratoezicht ook te kijken 
naar de achtergrond van deze toename in geweldsdelicten; 

 
 
verzoekt het college : 

• het noodzakelijkheidscriterium en de proportionaliteitseis met betrekking tot 
cameratoezicht in het uitgaansgebied (nogmaals) te onderzoeken; 

• wanneer voldaan wordt aan dit criterium en eis, de raad te informeren met 
een plan van aanpak (verantwoording budget) en over te gaan tot het 
plaatsen van tijdelijke camera’s in het uitgaansgebied van Doetinchem; 

• hiervoor het budget van €200.000 uit het gemeentefonds (van het jaar 2022) 
dat bedoeld is voor handhaving en veiligheid (inzet boa’s) te gebruiken; 

• de inzet van cameratoezicht na een jaar te evalueren en deze evaluatie terug 
te koppelen aan de raad; 

• onderzoek te doen naar alternatieve maatregelen om met de jongeren in 
gesprek te gaan en zo aan de voorkant proberen grip op de situatie te 
krijgen; 

• de uitkomsten van dit onderzoek terug te laten komen in een plan van 
aanpak en deze voor het zomerreces 2023 voor te leggen aan de raad; 

 
en gaat over tot de orde van de dag. 
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