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Motie Cameratoezicht
De raad van de gemeente Doetinchem, bijeen op 31 oktober 2019;
constaterende dat:
- cameratoezicht de mogelijkheden voor politie en gemeente vergroot om de openbare orde en
veiligheid to handhaven:
- er deze maand een onacceptabele geweldsincident in de binnenstad heeft plaatsgevonden;
- het instellen van cameratoezicht een bevoegdheid is van de gemeente volgens de Gemeentewet
(art 151c 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 efficienter en
effectiever wordt;
- de politie nu afhankelijk is van derden voor het aanleveren van beeldmateriaal van misdrijven;
- intern binnen de politie de wens bestaat voor cameratoezicht in Doetinchem;
- ook de afdeling Doetinchem van de Koninklijke Horecabond Nederland voorstander is van
cameratoezicht;
- voor een aantrekkelijke binnenstad de veiligheid van groot belang is;
- cameratoezicht in combinatie met goede afspraken met politie en ondernemers een preventieve
werking kan hebben op overlast en crimineel gedrag;
besluit het college op to dragen:
- om in samenwerking met de politie, horecaondernemers en het Binnenstadbedrijf to onderzoeken
Welke locaties in de binnenstad het meest geschikt zijn voor het plaatsen van beveiligingscamera's
en wat daarvoor het meest passende camera/softwaresysteem is;
- in verlengde hiervan afspraken to maken tussen gemeente, Binnenstadbedrijf en de politie over de
inzet van de camera's en (co-) financiering;
- uiterlijk in het eerste kwartaal van 2020 een verordening en bijbehorend raadsvoorstel voor to
leggen aan de raad, waarbij de verordening de bevoegdheid verleent aan de burgemeester om
beveiligingscamera's into zetten op de gekozen plekken en voor een bepaalde duur en waarbij
het bijbehorende raadsvoorstel ingaat op de keuze voor de locaties, het camera/softwaresysteem,
de afspraken, de benodigde aanpassingen in de APV, de inpassing in het integraal
veiligheidsbeleid en op de kosten en de dekking van die kosten;
en gaat over tot de orde van de dag.
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