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Toelichting en overwegingen 

Inleiding 
Bij de behandeling van cameratoezicht bedrijventerreinen in januari 2011 is de raad toegezegd dat nog 
nader onderzoek zou worden verricht naar nut en noodzaak van cameratoezicht in de openbare ruimte. In 
eerste instantie is de politie om advies gevraagd. De politie heeft aangegeven over niet voldoende 
deskundigheid te beschikken om een dergelijk advies af te geven. Vervolgens is CrimiNee! gevraagd ter 
zake een advies uit te brengen. In eerste aanleg is daarbij gevraagd het advies te betrekken over het 
gehele grondgebied van de gemeente Deventer. Via een quickscan (interviews teamchefs politie en 
politiecijfers 2011) is vastgesteld waar in Deventer aanleiding bestaat voor diepgaander onderzoek. De 
uitkomsten van deze quickscan gaven alleen voor het centrum aanleiding tot diepgaander onderzoek naar 
een mogelijke toepassing van cameratoezicht. Een en ander heeft er toe geleid dat de opdracht zich tot 
dit gebied beperkt heeft  De opdracht luidde: 
Onderzoek in hoeverre de veiligheidsproblematiek in Deventer aanleiding geeft voor toepassing van 
cameratoezicht in de openbare ruimte van het stadscentrum. Hierbij dienen wenselijkheid, nut, noodzaak 
en toepasbaarheid aan de orde te komen. 
Om inzicht te krijgen in bovenstaande, zijn de volgende vragen geformuleerd:  
● Geeft de huidige veiligheidsproblematiek in Deventer objectief en subjectief aanleiding tot het inzetten 
van cameratoezicht? 
● Is cameratoezicht een beleidsinstrument dat het integraal veiligheidsbeleid constructief kan 
ondersteunen/versterken vanuit het oogpunt van subsidiariteit? 
● Welke gevolgen in juridische en organisatorische zin heeft de inzet van cameratoezicht voor de 
gemeente en/of samenwerkingsverband? 
  
Bijgaand treft u het rapport van CrimiNee! aan. Uit dit rapport blijkt dat cameratoezicht in de openbare 
ruimte niet noodzakelijk is maar wel een welkome aanvulling op bestaand beleid en genomen 
maatregelen. Over deze maatregelen concludeert het rapport dat de gemeente Deventer met betrekking 
tot het plan van aanpak veilig uitgaan, in samenwerking met haar partners, een duidelijk stevig en 
samenhangend beleid heeft ontwikkeld en uitvoert. Vanwege het ontbreken van een noodzakelijkheid, 
mede ook afgezet tegen de aanzienlijke kosten, stellen wij voor thans te besluiten niet over te gaan tot het 
instellen van cameratoezicht in de openbare ruimte. 
  
Beoogd resultaat 
Het nemen van het besluit om niet over te gaan tot cameratoezicht in de openbare ruimte. 

  
Kader 
Op grond van artikel 2.77 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de burgemeester bevoegd om op 
grond van artikel 151c van de Gemeentewet cameratoezicht in de openbare ruimte voor een bepaalde 
termijn toe te staan. Subsidiariteit en proportionaliteit zijn belangrijke voorwaarden. De raad dient hierover 
vooraf geïnformeerd te worden.   
  
Argumenten 
Voor: 
1.In de nanacht op vrijdag en zaterdag is het aantal incidenten toegenomen. 
2. intensiteit van de geweldsdelicten neemt toe( volgens gebiedsscan politie). 
3.cameratoezicht biedt tijdige en gerichte interventie door politie bij beginnende geweldsincidenten 
4. versterking heterdaadkracht, opsporing en strafrechtelijke vervolging. 
  
Tegen. 
1. Met het pakket aan bestaande maatregelen en een goede samenwerking in het kader van Keurmerk 
Veilig Uitgaan (KVU) wordt veel bereikt en de bestaande veiligheidssituatie is dan ook volgens onderzoek 
van CrimiNee! niet zorgwekkend.  
2. Cameratoezicht mag en kan ingezet worden om het uitgaansleven in Deventer nog veiliger te maken. 
De vraag of deze stap nu moet worden gemaakt is niet zozeer ingegeven door een harde noodzaak maar 
eerder uit een afweging om het uitgaansleven nog veiliger en aantrekkelijker te maken dan nu het geval is. 
3.De kosten. Op basis van informatie uit Apeldoorn (100.000 euro per jaar) en Zwolle (eenmalig 350.000 



euro en structureel 30.0000 euro) en ervaringscijfers elders is een voorlopige inschatting gemaakt van de 
kosten. Deze liggen eenmalig tussen de € 300.000 en € 500.000. De kosten voor onderhoud en gebruik 
tussen de € 30.000 en € 35.000. per jaar.  
  
De conclusie is dat cameratoezicht een welkome aanvulling is op het bestaande pakket aan maatregelen. 
Op dit moment is er geen sprake van een dringende noodzaak. Gezien de huidige financiële situatie zal 
nu niet worden overgegaan tot cameratoezicht. 
  
Draagvlak 
Cameratoezicht wordt door alle partijen in de binnenstad gezien als een welkome aanvulling op 
bestaande maatregelen. De politie heeft eerder de wens geuit tot inzet van cameratoezicht. Mogelijk dat 
dit besluit tot enige teleurstelling leidt bij betrokken partijen.
  
Financiële consequenties 
Nu wordt voorgesteld niet over te gaan tot cameratoezicht zijn geen kosten voorzien. 

  
Aanpak/uitvoering 
Een raadsmededeling doen uitgaan om de gemeenteraad te informeren over de uitkomsten van het 
onderzoek van CrimiNee! en de overwegingen die leiden tot het besluit niet over te gaan tot invoering van 
cameratoezicht in de openbare ruimte. Verder zullen onze ketenpartners per brief worden geïnformeerd 
over dit besluit 
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1. Inleiding: waarom deze mededeling 
Conform de afspraak met de raad bij de behandeling van cameratoezicht voor bedrijventerreinen in 
2011 (en ook neergelegd in de programmabegroting ) is onderzoek gedaan naar nut en noodzaak 
van cameratoezicht in het kader van de openbare orde in Deventer.    


 
 


2. Kader 
Het cameratoezicht is een aanvullend instrument ten behoeve van het handhaven van de openbare 
orde. Cameratoezicht in de openbare ruimte voor het handhaven van de openbare orde voor een 
vastgestelde termijn (op grond van 151c Gemeentewet)  is een bevoegdheid van de burgemeester.  
Op grond van artikel 2.77 van de APV dient  de raad hierover geïnformeerd.   
 


3. Kern van de boodschap 
De conclusie is dat cameratoezicht een welkome aanvulling is op het bestaande pakket aan 
maatregelen. Op dit moment is er geen sprake van een dringende noodzaak. Gezien de huidige 
financiële situatie zal nu niet worden overgegaan tot de invoering van cameratoezicht. 
 


4. Nadere toelichting 
In eerste instantie is de politie om advies gevraagd. De politie heeft aangegeven over niet voldoende 
deskundigheid te beschikken om een dergelijk advies af te geven. Dit heeft helaas tot enige vertraging 
geleid. Vervolgens is CrimiNee! gevraagd ter zake een advies uit te brengen. Daarbij is  gevraagd  – 
conform uw verzoek – het advies te betrekken over het gehele grondgebied van de gemeente 
Deventer. Via een quickscan (interviews teamchefs politie en politiecijfers 2011) is vastgesteld waar in 
Deventer aanleiding bestaat voor diepgaander onderzoek. De uitkomsten van deze quickscan gaven 
alleen voor het centrum aanleiding tot diepgaander onderzoek naar een mogelijke toepassing van 
cameratoezicht. Een en ander heeft er toe geleid dat de opdracht zich tot dit gebeid beperkt heeft  De 
opdracht luidde: 
Onderzoek in hoeverre de veiligheidsproblematiek in Deventer aanleiding geeft voor toepassing van 
cameratoezicht in de openbare ruimte van het stadscentrum. Hierbij dienen wenselijkheid, nut, 
noodzaak en toepasbaarheid aan de orde te komen. 
Om inzicht te krijgen in bovenstaande, zijn de volgende vragen geformuleerd:  
● Geeft de huidige veiligheidsproblematiek in Deventer objectief en subjectief aanleiding tot het 
inzetten van cameratoezicht? 
● Is cameratoezicht een beleidsinstrument dat het integraal veiligheidsbeleid constructief kan 
ondersteunen/versterken vanuit het oogpunt van subsidiariteit? 
● Welke gevolgen in juridische en organisatorische zin heeft de inzet van cameratoezicht voor de 
gemeente en/of samenwerkingsverband? 
  
Bijgaand treft u het rapport van CrimiNee!!  aan. Uit dit rapport blijkt dat cameratoezicht in de 
openbare ruimte niet noodzakelijk is maar wel een welkome aanvulling op bestaand beleid en 
genomen maatregelen. Over deze maatregelen concludeert het rapport dat de gemeente Deventer 
met betrekking tot het plan van aanpak veilig uitgaan, in samenwerking met haar partners, een 
duidelijk, stevig en samenhangend beleid heeft ontwikkeld en uitvoert. Hoewel dit geen onderdeel 
uitmaakte van het onderzoek is nagegaan wat ongeveer de kosten zijn van cameratoezicht.  De 
inschatting bestaat dat – mede gerelateerd aan de kosten in Zwolle en Apeldoorn en ervaringscijfers 
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elders-  de (aanschaf) kosten eenmalig tussen de 300.000 en 500.000 euro liggen en voor onderhoud 
en gebruik  30.00 tot 35.000 euro structureel per jaar.  


 
Vanwege het ontbreken van een noodzakelijkheid, mede ook afgezet tegen de aanzienlijke kosten, 
stel ik voor thans te besluiten niet over te gaan tot het instellen van cameratoezicht in de openbare 
ruimte. Van u verneem ik graag of u mijn opvatting deelt. 
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Eindrapportage onderzoek cameratoezicht Deventer 
 
 


 “Is cameratoezicht wenselijk?”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opdrachtgever: Gemeente Deventer 
Projectleider :  J. Goumare (stichting CrimiNee!) 
Auteur:   G.G. Knopert (projectbureau Stuurmannen) 
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Samenvatting en conclusies 
 
Proportionaliteit en subsidiariteit 
Op basis van het onderzoek dat in deze rapportage is verwoord, kan worden gesteld dat gemeente 
Deventer de afgelopen jaren zodanige beleidsinspanningen heeft geïnitieerd en uitgevoerd dan wel uit 
laten voeren1, dat op dat vlak redelijkerwijs geen nieuwe initiatieven meer mogen worden verwacht 
die een zodanige invloed zullen hebben op het gebied van de handhaving van de openbare 
(rechts)orde en de beheersing van criminaliteit in het uitgaansgebied van de stad Deventer, dat cijfers 
die de overlast uitdrukken als gevolg van alle vormen van (kleine) criminaliteit, significant zullen 
dalen. 
 
In dat licht beschouwd is cameratoezicht in (de binnenstad van) Deventer, in relatie tot het begrip 
subsidiariteit, een geoorloofd middel. Immers, de andere ten dienste staande middelen lijken te zijn 
uitgeput. Gerelateerd aan de ontwikkelingen in onze hedendaagse samenleving, waarbij 
cameratoezicht zodanig is ingeburgerd dat het door een meerderheid van de bevolking als een 
normaal verschijnsel wordt geaccepteerd, is het in het kader van de proportionaliteit eveneens een 
geoorloofd middel. Er worden voldoende regels rondom het middel cameratoezicht gehanteerd die er 
mede toe leiden dat de inbreuk op de privacy tot een aanvaardbaar minimum worden beperkt.2 
 
Noodzakelijkheid 
Deze rapportage bepaalt niet dat cameratoezicht daarmee noodzakelijk is. Het is een welkome 
aanvulling op bestaand beleid en genomen maatregelen, passend in het huidige straatbeeld. Het zal 
de handhaving van de openbare orde uit het uitgaans-/horecagebied van de stad Deventer beter 
uitvoerbaar maken. En soms zal het, gezien de inmiddels opgedane ervaringen in vergelijkbare 
stedelijke gebieden, een preventieve werking kunnen hebben doordat de politie kan anticiperen op 
dreigende ordeverstoringen. Daarbij zal het de opsporing van dader(s)/verdachte(n) van strafbare 
feiten kunnen ondersteunen en/of mogelijk maken. Daarnaast wordt in de rapportage meermalen het 
belang van cameratoezicht bij grootschalige evenementen benadrukt3. 
 
Kosten, vormen en fasering van cameratoezicht 
In deze fase van het onderzoek kan nog niets worden gezegd over de kosten die eventuele inzet van 
cameratoezicht met zich mee brengt. Daarvoor moet eerst worden vastgesteld welke locaties met 
behulp van cameratoezicht in beeld zullen moeten worden gebracht. Het zal duidelijk zijn dat met één 
camera meerdere locaties kunnen worden bekeken, terwijl het ook zo kan zijn dat door bebording, 
groenvoorzieningen en/of andere obstakels, of de grootte van een straat en/of plein, meerdere 
camera’s op één locatie nodig zijn.  
 
Daarbij komt dat de prijs van een camera slechts de basis is van de totale kosten. Andere invloeden 
daarop – per locatie verschillend – zijn de aanwezigheid (of niet) van stroom en de mogelijkheden om 
de beelden naar een uitkijklocatie te transporteren. Ook de kosten van opslag van beelden en de 
tijden van uitkijken (inzet van menskracht) spelen daarbij een rol, evenals de vorm van 
cameratoezicht. Een tijdelijke en – dus verplaatsbare – opstelling brengt andere kosten met zich mee 
dan een vaste cameraopstelling.  
 
In een volgende fase van het proces om te komen tot inzet van cameratoezicht, zal meer duidelijkheid 
ontstaan over de aantallen (en dus kosten) en posities van camera’s. Het is altijd mogelijk om het dan 
ontstane totaalbeeld, in fasen in te voeren om zodoende de kosten over meerdere jaren te spreiden. 
Het effect van cameratoezicht zal dan echter niet meteen optimaal zijn. 
 
 
 
 
 
 
                                                      
1 Zie hoofdstuk 2.4 van deze rapportage (pag. 11) 
2 Zie onder meer hoofdstuk 2.2.2 van deze rapportage (pag. 9) 
3 Naast handhaving van de openbare orden en opsporing van strafbare feiten, speelt hier het zogenaamde ‘crowdmanagement’ 
een belangrijke rol 
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1. Inleiding 
 
1.1 Aanleiding 
 
De gemeente Deventer werkt al jaren intensief aan het veilig houden en daar waar nodig veiliger 
maken van haar gemeente. Zij zoekt daarvoor de samenwerking met andere ketenpartners, zoals: 
politie, Openbaar Ministerie, jongerenwerk en lokale horeca. De veiligheid tijdens het uitgaan in het 
centrum speelt daarin een primaire rol. Ook in het Veiligheidsbeleid Gemeente Deventer 2010-2014 
“Veiligheid in uitvoering”, heeft veilig uitgaan een hoge prioriteit. In de voortgangsrapportage 
veiligheid 2011 is onder punt G specifiek het speerpunt cameratoezicht opgenomen. De bedoeling 
daarvan is dat er een onderzoek komt naar nut, noodzaak en wenselijkheid van cameratoezicht in de 
openbare ruimte. 
 
1.2 Opdracht en scope 
 
Gemeente Deventer heeft stichting CrimiNee! opdracht gegeven een onderzoek als hiervoor bedoeld, 
uit te voeren en daarover te rapporteren. Bij aanvang van dit onderzoek is, op basis van de 
gebiedsscan van Deventer van de politie IJsselland en gesprekken met de teamchefs van de politie, 
een quickscan gemaakt van de veiligheidsproblematiek gemeentebreed. Dit om focus aan te kunnen 
brengen en de vraag te beantwoorden “waar in Deventer zou cameratoezicht toegevoegde waarde 
kunnen hebben in relatie tot nut en noodzaak?”  
 
Bij de quickscan is nadrukkelijk gekeken naar alle knelpunten op het gebied van veiligheid, waar 
cameratoezicht een rol zou kunnen spelen in de gehele gemeente Deventer. Op basis van bedoelde 
quickscan kon worden vastgesteld dat handhaving van de openbare orde, in het kader van veiligheid, 
alleen structureel aandacht behoeft in het centrum van de stad. In andere delen van de gemeente – 
buitenwijken/-gebieden, winkelcentra en dergelijke – wordt de openbare orde slechts incidenteel 
verstoord en niet in die mate dat dat speciale aanpak, al dan niet in de vorm van cameratoezicht, 
wenselijk, noodzakelijk en (juridisch) mogelijk maakt. 
 
Naar aanleiding van de inhoud van vorenbedoelde gesprekken en de quickscan is in overleg met de 
gemeente Deventer besloten de focus te leggen op de binnenstad van Deventer. Daartoe is de 
oorspronkelijke opdracht aangepast en als volgt geformuleerd:  
 
 “Onderzoek in hoeverre de veiligheidsproblematiek in Deventer aanleiding geeft voor 
toepassing van cameratoezicht in de openbare ruimte van het stadscentrum. Hierbij 
dienen wenselijkheid, nut, noodzaak en toepasbaarheid aan de orde te komen”.  
 
De scope van het onderzoek in Deventer richt zich dus goeddeels op de binnenstad, meer 
gespecificeerd het gebied rond De Brink en de toe- en afvoerwegen en gaat in op 
uitgaansgerelateerde overlast. 
 
In deze rapportage wordt ingegaan op:  


• De wijze van uitvoering van het onderzoek; 
• De facetten, die een rol spelen bij de analyse van de situatie in Deventer; 
• De vormen van cameratoezicht die kunnen worden ingezet; 
• De vraag wat de juridische en organisatorische grondslagen hiervoor zijn; 
• De vraag hoe het objectieve en subjectieve veiligheidsbeeld van het centrum van Deventer er 


uit ziet; 
• De vraag hoe de samenwerking op het gebied van horeca functioneert. 


 
Het rapport sluit af met een hoofdstuk conclusies en aanbevelingen waarin kort en bondig de 
bevindingen worden weergegeven. Voor degene die alleen geïnteresseerd is in de uitkomsten biedt dit 
hoofdstuk de mogelijkheid om in vogelvlucht kennis te nemen van het onderzoek. 
 
Dit rapport zal gebruikt worden in de gemeentelijke besluitvorming over de inzet van het instrument 
publiek cameratoezicht in de binnenstad van Deventer.  
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1.3 Vraagstellingen 
 
Om een beargumenteerd advies over het al dan niet toepassen van cameratoezicht te kunnen geven 
is tijdens het onderzoek een antwoord gezocht op in ieder geval de volgende vragen: 
 


• Welke (beleids)inspanningen leveren de gemeente en haar directe veiligheidspartners op het 
gebied van uitgaansgerelateerde overlast op dit moment en welke rol speelt de 
Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan (KVU) hierin? 


• Hebben de huidige (beleids)inspanningen het gewenste resultaat? 
• Hoe functioneert het huidige samenwerkingsverband?  
• Wat zijn de verwachtingen van betrokken stakeholders van de eventuele / mogelijke inzet van 


cameratoezicht?  
• Geeft de huidige veiligheidsproblematiek in Deventer objectief en subjectief aanleiding tot het 


inzetten van cameratoezicht?  
• Is cameratoezicht een beleidsinstrument dat de aanpak van uitgaansoverlast in het centrum 


van Deventer constructief kan ondersteunen/versterken vanuit het oogpunt van subsidiariteit? 
• Welke vormen van cameratoezicht zijn er met betrekking tot uitgaanscentra? 
• Wat zijn de juridische en organisatorische randvoorwaarden per toepassing? 
• Wat zijn globaal de effecten van de inzet van cameratoezicht in andere uitgaanscentra? 
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2. Het onderzoek 
 
In de inleiding zijn de uitgangspunten van het onderzoek: de onderzoeksopdracht en –vraagstellingen 
omschreven. Vanuit deze uitgangssituatie is het onderzoek uitgevoerd en is een aantal fases 
doorlopen om tot het eindresultaat te komen. Er is gebruik gemaakt van diverse methoden om de 
situatie van de gemeente Deventer voldoende in beeld te brengen om een oordeel te kunnen geven 
ten aanzien van de onderzoeksvraag. Enerzijds wordt gewerkt met cijfermateriaal, anderzijds spelen 
de professionele meningen van betrokken ketenpartners een belangrijke rol.  
 
2.1 Procesbeschrijving 
 
Stichting CrimiNee! werkt met een procesmodel gebaseerd op projectfasering. Voor het onderzoek in 
de gemeente Deventer zijn de volgende fases doorlopen:  
 


• Definiëren probleemstelling: 
Binnen deze cruciale fase is concreter gedefinieerd hoe het onderzoek er uit komt te zien. De 
uitgangssituatie is geschetst, doelstellingen en vraagstellingen zijn geformuleerd. In het kader 
hiervan zijn ook interviews gehouden met de burgemeester de heer ir. A.P. Heidema en de 
wijkwethouder van de binnenstad, de heer M.J. Ahne.  


 
• Inventariseren huidige beleidsinspanningen inclusief veiligheidsbeeld: 


Om de subsidiariteit van de maatregel cameratoezicht te kunnen beoordelen is inzichtelijk 
gemaakt welke inspanningen de gemeente Deventer op dit moment levert in het kader van de 
aanpak van de uitgaansoverlast. Bestaand beleid is geïnventariseerd en geanalyseerd. De 
nadruk in deze fase heeft gelegen op het maatregelenpakket voor het centrum van de stad 
tijdens de uitgaansuren en de werking van het samenwerkingsverband rondom horeca en 
veiligheid.  


 
In het kader van proportionaliteit is een analyse gemaakt van de objectieve en subjectieve 
veiligheid van het centrum van Deventer. De objectieve analyse is tot stand gekomen door 
gebruik te maken van beschikbare kwantitatieve informatie van voornamelijk politie IJsselland. 
De subjectieve analyse behelst geen uitgebreid onderzoek. Hiervoor is gebruik gemaakt van 
bestaande leefbaarheidsmonitoren. Dit vanwege de kaders van de opdracht en de tijdsduur 
van het onderzoek. De uitkomsten van deze processtap hebben belangrijke inzichten 
opgeleverd in relatie tot de noodzakelijkheid en wenselijkheid van cameratoezicht. Deze zijn 
verwoord in paragraaf 2.4. 


 
• Onderzoek naar effecten van dit type beleid in andere gemeenten: 


Tijdens dit onderdeel zijn beschikbare objectieve en subjectieve effectrapportages van andere 
gemeenten geraadpleegd en is waar mogelijk aansluiting gezocht bij vergelijkbare gemeenten. 
Hiermee wordt zoveel mogelijk de effectiviteit van cameratoezicht binnen uitgaanscentra in 
beeld gebracht. In dit onderzoek is gebruik gemaakt van rapportages van de gemeenten: 
Hoogeveen, Apeldoorn, Oosterhout, Zwolle en Leeuwarden. Verder is de site 
www.cameratoezicht.nl geraadpleegd.  


 
• Inventariseren subjectieve beleving en verwachtingen betrokken partners:  


In deze fase heeft veldonderzoek in de gemeente Deventer plaatsgevonden. Ten behoeve van 
een duidelijke beeldvorming is deze fase cruciaal. De bij de aanpak uitgaansoverlast betrokken 
partijen zijn benaderd en geïnterviewd. Het gaat daarbij om: 
 
1. Politie IJsselland, team Deventer. De teamchef de heer J. Heerdink en horecacoördinator   
    de heer P. Boom; 
2. Openbaar Ministerie Zwolle-Lelystad. De beleidsmedewerker van de gebiedsofficier van  
    justitie, de heer M. Imbos; 
3. Koninklijke Horeca Nederland. Bestuurslid van de lokale afdeling, de heer G. Andree; 
4. Stichting Deventer Binnenstadmanagement. De binnenstadmanager, de heer B. Schrader; 
5. Stichting Raster. De jongerenwerker, de heer H. Keizer; 
6. Gemeente Deventer. Wijkmanager Binnenstad, de heer J. Hendriks. 
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In één op één gesprekken met de onderzoeker is gesproken over de beleving van de 
veiligheidsproblematiek en de vraag hoe men denkt over – de toepassing van – 
cameratoezicht. De meningen, opmerkingen en ideeën van de geïnterviewden zijn ook 
gebruikt bij de beeldvorming van de subjectieve veiligheid.  


 
• Ontwikkelen juridisch en organisatorisch kader:  


Om een goed beeld te krijgen van het instrument cameratoezicht zijn de mogelijkheden van 
publiek cameratoezicht in beeld gebracht. De juridische grondslagen worden benoemd alsook 
de juridische en de organisatorische gevolgen. Al met al is aangegeven wat er in dit kader bij 
de toepassing van cameratoezicht nodig is en onder welke voorwaarden het kan worden 
gerealiseerd.  


 
• Ontwikkelen eindrapportage:  


Aan het eind van het onderzoek zijn de bevindingen samengevoegd in een zo overzichtelijk 
mogelijke rapportage, die een duidelijk beeld van het beleidsinstrument cameratoezicht geeft, 
hoe dat kan worden ingezet en binnen welke kaders. Hoe de veiligheidsproblematiek in het 
centrum van Deventer zich verhoudt tot bestaande initiatieven en hoe cameratoezicht daarin 
een rol zou kunnen spelen en of dit wenselijk is.  


 
 
2.2 Randvoorwaarden onderzoek 
 
In deze paragraaf komt de wetgeving met betrekking tot publiek cameratoezicht aan de orde. 
Aangezien cameratoezicht een primair recht op privacy raakt, is er op dit gebied veel wet- en 
regelgeving. Gezien de scope van het onderzoek in de gemeente Deventer wordt in dit hoofdstuk de 
toepassing van de Gemeentewet uiteengezet. Daarnaast zullen belangrijke randvoorwaarden rondom 
de toepassing van dit regime van cameratoezicht zoals doelbinding, subsidiariteit en proportionaliteit 
worden toegelicht.  
 
De politie in de gemeente Deventer maakt ook gebruik van cameratoezicht. Voor de volledigheid zijn 
de randvoorwaarden met betrekking tot deze vorm van toezicht opgenomen in bijlage 1. Gedurende 
het onderzoek kwam in de gesprekken met betrokken ketenpartners het onderwerp (tijdelijk) mobiel 
cameratoezicht aan de orde. Mobiel cameratoezicht valt, conform de Handreiking cameratoezicht 2009 
van het Centrum Criminaliteitspreventie Veiligheid, binnen de wettelijke context van artikel 151c 
Gemeentewet, die hierna wordt behandeld. Volledigheidshalve is met betrekking tot de toepassing van 
mobiel cameratoezicht informatie opgenomen in bijlage 1. 
 
2.2.1 Wettelijke context publiek cameratoezicht 
Met ingang van februari 2006 is de Gemeentewet aangevuld met artikel 151c over cameratoezicht. 
Het artikel is bijgevoegd in bijlage 2. Dit artikel geeft de gemeenteraad de bevoegdheid om bij 
verordening (de Algemeen Plaatselijke Verordening/APV) de burgemeester de bevoegdheid te 
verlenen om, indien dat in het belang van de handhaving van de openbare orde noodzakelijk is, te 
besluiten tot het plaatsen van vaste camera’s voor een bepaalde duur ten behoeve van het toezicht op 
een openbare plaats op grond van de Wet openbare manifestaties en andere bij verordening aan te 
wijzen plaatsen die voor een ieder toegankelijk zijn. De APV van de gemeente Deventer heeft daartoe 
artikel 2:77 ter beschikking. De burgemeester bepaalt de duur van de plaatsing en wijst de openbare 
plaats of plaatsen aan, met inachtneming van wat daarover in de APV is bepaald. Daarnaast stelt de 
burgemeester, na driehoeksoverleg met de Officier van Justitie, de periode vast waarin beelden van 
de camera’s in elk geval rechtstreeks worden uitgekeken. En de burgemeester bedient zich bij de 
uitvoering van de onder zijn gezag staande politie.  
 
Artikel 151c Gemeentewet, vertaald naar toepassing: 
 


• De wet heeft betrekking op cameratoezicht op openbare plaatsen in het belang van de 
handhaving openbare orde. Hieronder valt ook de algemene voorkoming van strafbare feiten, 
die invloed hebben op de orde en rust binnen de gemeentelijke samenleving. Cameratoezicht 
voor de bescherming van private eigendommen (bijvoorbeeld bedrijventerreinen, winkelcentra 
e.d.) valt buiten de reikwijdte van de wet; 
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• De wet geeft criteria aan, zoals: kenbaarheid voor publiek, een duidelijke doelbinding, 
proportionaliteit en subsidiariteit; 


• De gemeenteraad kan de burgemeester de bevoegdheid verlenen tot het plaatsen van de 
camera’s; 


• De wet heeft betrekking op het voor een bepaalde duur plaatsen van “nagelvaste” camera’s; 
• Het cameratoezicht dient te zijn gebaseerd op een veiligheidsanalyse. Dit ten behoeve van het 


aantonen van proportionaliteit; staat cameratoezicht in verhouding tot de ernst van de 
situatie; 


• De politie heeft de operationele regie over het waarnemen van beelden en de vervolgstappen; 
• De Officier van Justitie bepaalt wanneer beelden gebruikt mogen worden voor opsporing en 


vervolging; 
• Het privacyregime van de Wet politiegegevens is van toepassing; 
• Beelden mogen ten hoogste vier weken worden bewaard. Gegevens kunnen langer worden 


bewaard indien er concrete aanleiding bestaat te vermoeden dat de gegevens noodzakelijk 
zijn ten behoeve van de opsporing van een gepleegd strafbaar feit (handhaving van de 
rechtsorde).  


 
Om het beleid van de burgemeester te effectueren en faciliteren is het wenselijk dat dit beleid 
collegiaal wordt ondersteund door het college van Burgemeester en Wethouders. 
 
Publiek cameratoezicht vindt veelal plaats in binnensteden en uitgaansgebieden. In Deventer gaat het 
specifiek om cameratoezicht in het uitgaansgebied.  
 
Doelbinding  
Doelbinding speelt een belangrijke rol bij cameratoezicht en heeft voornamelijk betrekking op het 
gebruik van de gegevens die worden verzameld. Met andere woorden de doelstelling(en) van het 
cameratoezicht waarvoor persoonsgegevens worden verkregen, is/zijn bepalend voor het verdere 
gebruik van die gegevens. Dit gebruik moet verenigbaar zijn met de doelstelling(en) van het 
cameratoezicht.  
 
Het begrip openbare orde speelt een belangrijke rol bij de doelbinding van de maatregel 
cameratoezicht, echter het begrip openbare orde wordt door de wetgever niet duidelijk gedefinieerd. 
Het komt er op neer dat het gaat om een ordentelijk verloop van het maatschappelijk verkeer in de 
openbare ruimte. Als het gaat om cameratoezicht als instrument binnen een gemeentelijk integraal 
veiligheidsbeleid is een ruimere uitleg, waarbij ook de preventie van criminaliteit en het 
veiligheidsgevoel van mensen een plaats krijgen, van de doelbinding wenselijk.  
 
Mogelijke doelen van cameratoezicht in een uitgaansgebied zijn: 


• Beheersing en bestrijding van geweld, criminaliteit en vandalisme in het uitgaansgebied 
tijdens bepaalde uren; 


• Het vergroten en behouden van de veiligheidsbeleving van bewoners, bezoekers en 
hulpverleners in een uitgaansgebied; 


• Ondersteuning van de politie bij het opsporen van strafbare feiten bij de handhaving van de 
openbare orde en veiligheid; 


• Ondersteuning van de politie bij repressief optreden tijdens ordeverstoringen, tijdens 
bepaalde tijden en/of tijdens evenementen, zodat de politie snel kan optreden en verdere 
escalatie kan worden voorkomen; 


• Door cameratoezicht beelden verkrijgen die kunnen dienen als (ondersteunend) 
bewijsmateriaal bij een opsporingsonderzoek.  


 
Operationele regie 
Op grond van de Gemeentewet valt de verwerking van beeldinformatie onder de Wet politiegegevens 
en heeft de politie de ‘operationele regie’. Dit betekent echter niet dat de politie het exclusieve recht 
heeft het toezicht uit te voeren en de beelden mag bekijken. Het live uitkijken van beelden vergt een 
enorme personele inzet. Het is daarom toegestaan dat andere cameraobservanten de beelden 
rechtstreeks bekijken. Deze observanten mogen hun werkzaamheden slechts verrichten onder regie 
van de politie. Het staat voorop dat de beslissing tot daadwerkelijke inzet van politiepersoneel op 
basis van camerabeelden slechts genomen kan worden door de politie zelf. Dit is een belangrijke 
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voorwaarde voor het slagen van het project. Het is noodzakelijk dat beelden binnen zeer korte tijd 
aan de politie ter beoordeling kunnen worden doorgegeven. Dit betekent ook dat de politie op haar 
beurt ingericht dient te zijn op het ontvangen van deze informatie.  
 
2.2.2 Normen publiek cameratoezicht 
Subsidiariteit en proportionaliteit zijn begrippen die in het openbare bestuur een belangrijke rol spelen 
en zeker ook als het gaat om de eventuele inzet van cameratoezicht in de openbare ruimte van een 
gemeente. Het zijn begrippen die ten aanzien van de vraag of cameratoezicht wenselijk, noodzakelijk, 
dan wel mogelijk is, aan de orde zijn. Cameratoezicht wordt gezien als een zwaar middel en omdat 
privacyvraagstukken een rol spelen is een grondige overweging wenselijk. Het bepalen van de mate 
van subsidiariteit en proportionaliteit spelen daarin een rol.  
 
Proportionaliteit gaat in op de evenredigheid van het doel en het middel. De problematiek die 
bestreden wordt moet in verhouding staan tot het middel dat wordt ingezet. Doel en middel moeten 
van evenredige proportie zijn. Maar zelfs al zijn doel en middel gelijkwaardig, dan moet nog worden 
gekeken of er andere, minder vergaande middelen zijn die hetzelfde doel kunnen bereiken. Middelen 
dus die subsidiair zijn aan het middel dat men voor ogen heeft.  
 
 
2.3 Analyse effectiviteit cameratoezicht in andere gemeenten 
 
In deze paragraaf komt de effectiviteit van publiek cameratoezicht op basis van artikel 151c 
Gemeentewet aan de orde. Over de effecten van cameratoezicht is veel geschreven. Er zijn de laatste 
jaren veel onderzoeken uitgevoerd, zowel nationaal als internationaal. De uitkomsten van die 
onderzoeken zijn niet altijd consistent. In sommige gevallen neemt de veiligheid toe en in sommige 
neemt de veiligheid af. Dit geldt voor zowel de objectieve als de subjectieve veiligheid. Hoewel de 
algemene tendens is dat men over de toename van de veiligheidsgevoelens wat positiever is. Over de 
kwaliteit van de onderzoeken is ook veel te zeggen en dat maakt het nog lastiger om de 
daadwerkelijke effecten onomstotelijk vast te leggen.  
 
Wat wel bekend is, is dat als aan een aantal randvoorwaarden wordt voldaan de kans op een zo 
effectief mogelijk cameratoezicht toeneemt. Zo kan een gemeente het succes van cameratoezicht zelf 
beïnvloeden. Sander Flight is een Nederlandse onderzoeker, die de site www.cameratoezicht.nl 
beheert. Hij is een voorstander van het hiervoor ingenomen standpunt. Op zijn site zijn ondermeer 
evaluaties te vinden. Hij geeft ook aan dat de effecten lastig te meten zijn, omdat rapportages of 
ontbreken of te weinig kwaliteit hebben. Een belangrijke randvoorwaarde is dan ook zorgvuldig 
rapporteren.  
 
 
2.3.1 Cameratoezicht in Nederland  
Sinds 2006 is de huidige wetgeving met betrekking tot cameratoezicht in de publieke ruimte en ten 
behoeve van de handhaving van de openbare orde van toepassing. Bij de invoering van de wet is het 
parlement toegezegd dat de wet wordt geëvalueerd in een vijfjarig monitoronderzoek naar 
cameratoezicht. Uit dit onderzoek4 komen de volgende gegevens naar voren: 


• In 28% van de gemeenten wordt cameratoezicht ingezet. Vooral in Noord-Brabant en Zuid-
Holland zijn relatief gezien veel gemeenten met cameratoezicht; 


• Het aantal gemeenten met cameratoezicht lijkt zich te stabiliseren; 
• De belangrijkste overwegingen om te besluiten tot cameratoezicht: 


o Cameratoezicht is een aanvulling op bestaande maatregelen; 
o Ernst van de problematiek; 
o Andere maatregelen hebben onvoldoende effect; 


• De wens om de veiligheid te bevorderen en overlast te voorkomen is voor gemeenten de 
belangrijkste reden om cameratoezicht in te voeren. De belangrijkste reden voor gemeenten 
om cameratoezicht niet in te voeren is dat er geen aanleiding is voor en/of geen behoefte is 
aan cameratoezicht; 


                                                      
4 Evaluatie Cameratoezicht op openbare plaatsen Viermeting, Regioplan 30 november 2010.  
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• In 60% van de gemeenten worden de beelden (op specifieke momenten) live uitgekeken. Dat 
houdt in dat 40% van de gemeenten dat niet doen. Dit is opvallend, niet wenselijk en 
wettelijk niet toegestaan (zie artikel 151c lid 2 Gemeentewet) omdat het doel van 
cameratoezicht volgens de wet het handhaven van de openbare orde is. Bij niet live uitkijken 
van de beelden wordt dit doel niet gediend. In het onderzoek komt niet naar voren waarom 
gemeenten de beelden niet live-uitkijken; 


• 72% van de gemeenten slaat beelden digitaal op; 
• 60% van de gemeenten met cameratoezicht maakt gebruik van intelligente camera’s. De 


intelligentie van de camera’s wordt bepaald door het slim inregelen van software, zodat 
camera’s kunnen reageren op bepaalde activiteiten binnen het “zichtveld”. Het slim inregelen 
is afhankelijk van menselijk handelen;  


• 75% van de gemeenten met cameratoezicht geeft aan dat het cameratoezicht ook voor 
opsporingsdoeleinden wordt ingezet; 


• Van de gemeenten in dezelfde categorie inwoneraantal als de gemeente Deventer (50.000-
100.000) maakt 72% van de gemeenten gebruik van publiek cameratoezicht. Van gemeenten 
die qua inwoneraantal nagenoeg overeenkomen met de gemeente Deventer maken de 
gemeenten Leeuwarden en Venlo gebruik van cameratoezicht in het uitgaanscentrum. De 
gemeente Delft niet. 


 
 
2.3.2 Resultaten publiek cameratoezicht 


• Een belangrijk gegeven is de doelbinding van cameratoezicht. Evaluaties laten een wisselend 
beeld zien als het gaat om de effectiviteit ervan met betrekking tot geweldpleging en overlast. 
Enerzijds is een preventieve werking zichtbaar en anderzijds lijkt het dat mensen onder 
invloed van alcohol, drugs en hevige emoties zich nauwelijks iets aantrekken van 
cameratoezicht; 


• Cameratoezicht vindt plaats in een bepaald gebied. De preventieve werking lijkt deels te 
verzwakken door verplaatsing van de overlast en vernielingen. Hier zal in de totale aanpak 
rekening mee gehouden moeten worden;  


• Zoals al eerder is vermeld moet cameratoezicht een onderdeel zijn van een pakket van 
maatregelen. Evaluaties ondersteunen dit, omdat de effectiviteit van het cameratoezicht 
blijkbaar moeilijk is aan te tonen, maar dat het effect van het totaal van maatregelen wel 
bijdraagt aan de veiligheid en leefbaarheid in een uitgaansgebied. De kwaliteit van de 
ketenaanpak en -samenwerking om het uitgaansklimaat te verbeteren zijn medebepalend 
voor de effectiviteit; 


• De pakkans van daders neemt toe, omdat er beeldmateriaal is; 
• Verdachten bekennen eerder na confrontatie met beeldmateriaal; 
• De politie krijgt een reëler beeld van de veiligheidssituatie, omdat er meer feiten ter kennis 


komen; 
• In het kader van de Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan (KVU) moet periodiek onderzoek gedaan 


worden naar de veiligheidgevoelens van horecaondernemers, uitgaanspubliek en bewoners in 
het uitgaansgebied. Met deze gegevens kan betrouwbaar worden gemonitord of de 
veiligheidsaanpak in een bepaald gebied functioneert. De gemeente Deventer werkt met dit 
instrument en kan dit gebruiken om de effectiviteit van de inspanningen (eventueel inclusief 
cameratoezicht) op de veiligheidsgevoelens te meten; 


• In een aantal onderzoeken komen aspecten naar voren die van invloed zijn geweest op de 
mate van effectiviteit van het cameratoezicht. Dat waren veelal technische aspecten, zoals: 
beeldkwaliteit, gezichtsveld van de camera’s, storingen en infrastructuur. Deze zaken zijn van 
groot belang voor de bruikbaarheid van de beelden en de effectiviteit van het cameratoezicht; 


• Goede communicatie tussen politie, gemeente, bewoners en horecaondernemers over het 
cameratoezicht, wat er zoal wordt waargenomen en hoe het precies functioneert, wordt als 
belangrijk aangemerkt als het gaat om positieve beeldvorming over cameratoezicht van de 
bewoners en horecaondernemers. 


 
2.3.3 Randvoorwaarden voor effectief cameratoezicht 
Cameratoezicht is een instrument dat al een aantal jaren wordt ingezet door verschillende gemeenten, 
zo hebben vele gemeenten ervaring opgedaan met het gebruik er van. Deze ervaringen kunnen en 
moeten bij nieuwe cameraprojecten worden gebruikt om de effectiviteit van het toezicht te vergroten. 
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Zo ontstaat een lerend vermogen. Als gekeken wordt naar ervaringen van andere gemeenten, is het 
belangrijk om op voorhand een aantal zaken goed te organiseren en een aantal randvoorwaarden te 
benoemen. Het gaat dan, in ieder geval, om de volgende voorwaarden:  


• Cameratoezicht moet onderdeel zijn van een pakket aan maatregelen; 
• De kwaliteit van de beelden moet uitstekend zijn; 
• Er moet voldoende en goede verlichting zijn; 
• Er moet een adequate differentiatie zijn in tijden, dat live wordt uitgekeken;  
• De gebruikte soft- en hardware moeten een hoge mate van betrouwbaarheid garanderen; 
• De afwezigheid van obstakels (bomen, luifels, parasols e.d.) in de openbare ruimte met 


cameratoezicht moet blijvend worden gewaarborgd. Bij de inzet van tijdelijk cameratoezicht is 
dit ook een aandachtspunt voor de duur van het cameratoezicht. 


• Als cameratoezicht ook wordt gebruikt om het repressief optreden van de politie beter 
mogelijk te maken, is het voor de effectiviteit ervan belangrijk dat:  


o Op gewenste (piek)momenten live wordt uitgekeken, zodat directe waarneming 
mogelijk is; 


o Er goede communicatie is tussen de observant en het politieteam ter plaatse; 
o Er voldoende capaciteit ter plaatse is om adequaat optreden mogelijk te maken. 


Cameratoezicht kan fysiek toezicht niet vervangen. 
 
Om aan deze randvoorwaarden te voldoen zullen financiële middelen beschikbaar moeten zijn. Om 
hoeveel financiële ruimte het gaat, is ondermeer afhankelijk van de hoeveelheid camera’s. Indien de 
gemeente Deventer besluit dat zij cameratoezicht in de binnenstad wil inzetten, is het wenselijk dat 
een cameraplan wordt ontwikkeld. Op basis hiervan kan een goede indicatie worden gemaakt van de 
kosten voor aanschaf en voor exploitatie. De mate van live uitkijken heeft ook financiële gevolgen.  
 
 
2.4 Analyse huidige beleidsinspanningen 
 
De gemeente Deventer wil graag weten of cameratoezicht in de binnenstad een middel is dat de 
uitgaansoverlast effectief kan bestrijden en of het middel additioneel is aan het bestaande beleid. Om 
dat kunnen waarderen is het belangrijk af te wegen of de gemeente, met haar ketenpartners alle 
huidige mogelijkheden in het (beleids)instrumentarium afdoende heeft benut om de veiligheid en 
leefbaarheid in het uitgaanscentrum van Deventer te bevorderen en te behouden. Een duidelijk beeld 
over de huidige aanpak van horecagerelateerde overlast is daarom belangrijk. Daarnaast is het 
belangrijk om dat beeld duidelijk te hebben, omdat is gebleken dat cameratoezicht in de publieke 
ruimte de grootste mate van effectiviteit bereikt als het onderdeel is van een pakket van maatregelen. 
 
De gemeente Deventer en haar samenwerkingspartners investeren al jaren in een gezellig 
uitgaansklimaat. Uitgaansgerelateerde overlast is in Deventer altijd een aandachtspunt geweest. Iets 
dat voor een stad van deze omvang niet uniek is. De laatste jaren is steeds meer geïnvesteerd in een 
gecoördineerde aanpak, waarbinnen gemeente, politie en horeca hun verantwoordelijkheden nemen.   
 
In de gemeente Deventer vormen de volgende (beleids)inspanningen het pakket van maatregelen op 
het gebied van horeca en veiligheid: 
 


• Inspanningen binnen de kaders van de Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan (KVU). De KVU is een 
landelijk initiatief van het Centrum Criminaliteitspreventie Veiligheid (CCV), dat lokaal wordt 
uitgewerkt en afgestemd op de geldende couleur locale. Dit om de kwaliteit van 
uitgaansgebieden (waarvan veiligheid een wezenlijk onderdeel uitmaakt) te verhogen. Het 
ontwikkelde instrument KVU is een procesinstrument voor de samenwerking tussen lokale 
partijen (horeca, gemeente, politie, Openbaar Ministerie) is gericht op het komen tot 
afspraken en het selecteren en uitvoeren van concrete maatregelen, die rechtstreeks 
betrekking hebben op de veiligheid in uitgaansgebieden.  


 
• Onder leiding van Koninklijke Horeca Nederland (KHN), afdeling Deventer en met 


medewerking van de gemeente Deventer, politie en lokale horecaondernemers, is voor de 
gemeente Deventer een aantal maatregelen uitgewerkt waar vooralsnog de focus op ligt, te 
weten: 
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o Happy hours. In Deventer wordt dit collectief aan banden gelegd. Zo mogen Happy 
Hours in Deventer niet gericht zijn op jeugdigen, vinden ze niet na 24.00 uur plaats 
en de prijs van alcoholische dranken moet minimaal de helft van de meest 
voorkomende consumptieprijs bedragen en de consumptieprijzen voor niet 
alcoholische dranken moeten ook minimaal gelijk zijn aan de actieprijs van de 
alcoholische dranken; 


o Collectieve huisregels. Horecaondernemers voeren collectief dezelfde huisregels. 
Naast eventuele aanvullende huisregels gelden binnen elke horecagelegenheid 
minimaal regels over legitimatieplicht, overlast, houding en recht van weigering; 


o Protocol wapens. Hierbinnen geldt een verbod op wapens en zijn afspraken tussen 
politie en horeca gemaakt over hoe wordt omgegaan met aangetroffen wapens 
binnen de horecagelegenheid; 


o Protocol Collectieve Horecaontzegging. Gemeente, politie en KHN afdeling Deventer 
hebben in september 2011 dit protocol ondertekend. Een constructieve stap in het 
weren van overlastgevende gasten. Onder de naam: “ga je voor gezellig of ga je voor 
rood” is er campagne gevoerd om de regels onder de aandacht te brengen van het 
stappende publiek. De methodiek houdt in dat overlastgevende gasten in eerste 
instantie een gele kaart (de individuele horecaontzegging) krijgen. Indien een gast die 
al een gele kaart heeft overlast veroorzaakt in een andere horecagelegenheid, krijgt 
de persoon in kwestie een rode kaart (de collectieve horecaontzegging). De termijn 
waarvoor een ontzegging geldt, hangt af van de aanleiding; 


o Veiligheidsoverleg. Er vindt maandelijks een horecaoverleg plaats tussen horeca, 
politie en gemeente over de uitgaansproblematiek; 


o De komende jaren zullen de partijen verder samenwerken om te komen tot nieuwe 
afspraken op het gebied van onder andere de handel in drugs en samenwerking 
tussen politie en horecaportiers; 


o Er worden veiligheidstrainingen voor horecapersoneel georganiseerd waarbij het 
onder andere gaat om deskundigheidsbevordering. 


• De politie is tijdens de nacht van vrijdag op zaterdag en tijdens de nacht van zaterdag op 
zondag aanwezig met vier functionarissen. Die hebben tijdens deze nachten geen 
verplichtingen in de noodhulp; 


• De politie maakt gebruik van een horecatelefoon. Het nummer van deze telefoon is bekend bij 
lokale horecaondernemers, zodat snelle informatie-uitwisseling tussen ondernemers en 
dienstdoende politie mogelijk is bij ongeregeldheden; 


• Het horecateam van politie maakt gebruik van helmcamera’s. Voor meer informatie hierover is 
bijlage 1 beschikbaar; 


• In het Horecabeleid Deventer 2009-2014 is te lezen dat de gemeente Deventer werkt aan een 
leefbare en aantrekkelijke stad. Het doel van het horecabeleid is gericht op groei van de 
horeca en vermindering van de negatieve effecten. Sluitingstijden van horecagelegenheden 
kunnen hierop van invloed zijn. Deventer kent sinds de nota van 2009 de volgende 
sluitingstijden: 


o De algemene sluitingstijd is 01.00 uur in de gehele gemeente; 
o In bepaalde gebieden geldt een ontheffingsmogelijkheid (buitengebied tot 02.00 uur, 


03.00 uur in de binnenstad en 04.00 uur op het centrale deel van de Brink, waarbij 
moet worden opgemerkt dat de toelatingstijd is bepaald op 03.00 uur). 


Omdat de genoemde sluitingstijden voor een aantal ondernemers een beperking met zich 
meebrengt ten opzichte van oude sluitingstijden geldt sinds medio 2009 een 
overgangsperiode van drie jaar. Deze overgangsperiode komt medio 2012 te vervallen. Pas 
vanaf dat moment worden de effecten van het nieuwe sluitingstijdenbeleid zichtbaar;  


• Horecagelegenheden in Deventer maken gebruik van gecertificeerde portiers;  
• Op de Brink is calamiteitenverlichting aanwezig. Dit houdt in dat bij (grootschalige) 


ongeregeldheden de lichtsterkte in de openbare ruimte verhoogd kan worden door 
bijvoorbeeld de politie. Dit middel wordt gebruikt om de-escalatie te bewerkstelligen, maar 
ook om identificatie mogelijk te maken; 


• In de binnenstad geldt een alcoholverbod op basis van artikel 2:48 APV in het publieke 
domein; 


• In de aanpak van jeugd en alcohol speelt alcoholmatiging een belangrijke rol. De aanpak is 
gericht op het verminderen van gezondheidsrisico’s, maar ook op het reduceren van 
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(uitgaans)overlast. In het horecabeleid is de aanpak van jeugd en alcohol integraal 
opgenomen als aandachtspunt; 


• In het centrum van Deventer functioneert ook het samenwerkingsverband “Buurt veilig”. Dit is 
een periodiek overleg waarin naast de gemeente, politie en ondernemers, ook bewoners van 
het centrum zitting hebben.  


 
 


Conclusies naar aanleiding van de analyse van de huidige (beleids)inspanningen  


Concluderend kan worden gesteld dat de gemeente Deventer met betrekking tot het plan van 
aanpak veilig uitgaan, in samenwerking met haar ketenpartners, een duidelijk, stevig en 
samenhangend pakket van maatregelen heeft ontwikkeld. Dit is terug te zien in: een constructief 
samenwerkingsverband, verdergaande beleidsontwikkeling en de inzet van aanvullende 
maatregelen. De doelstellingen worden nagestreefd en nageleefd. Er is weinig tot geen sprake van 
“een papieren werkelijkheid”.  


Het huidige maatregelenpakket van de gemeente Deventer ziet er goed uit. Er wordt al jaren 
geïnvesteerd in het onderwerp horeca en veiligheid. Onder de ketenpartners heerst een groot 
saamhorigheidsgevoel en er is een grote bereidheid om gezamenlijk de binnenstad van Deventer 
aantrekkelijk te houden. Kanttekening hierbij is wel dat het beschikbare instrumentarium meer en 
meer uitgeput raakt. Gezien het vorenstaande is, ook in de afweging van proportionaliteit en 
subsidiariteit, inzet van cameratoezicht, een logische aanvulling op de al genomen en toegepaste 
maatregelen en middelen.  


In 2009 zijn de sluitingstijden aangepast. Die aanpassing betekende dat horecagelegenheden, die 
gebruikt maakten van het ontheffingenbeleid dat tot dan toe geldend was, een beperking kregen 
opgelegd. Om dit geleidelijk te laten verlopen is een overgangsperiode ingesteld. Deze periode komt 
medio 2012 te vervallen. Vanaf dat moment kan zichtbaar worden wat de effecten zijn van het 
terugbrengen van de sluitingstijden.  


 
 
2.5 Analyse samenwerking met ketenpartners 
 
De gemeente Deventer kent al een aantal jaren een integraal veiligheidsbeleid. Ook voor de periode 
2010-1014 is een veiligheidsbeleid vastgesteld “Veiligheid in Uitvoering”. Het beleidsdocument gaat in 
op het nieuwe beleid, maar geeft ook een korte impressie van de resultaten van de vier voorgaande 
jaren. Met betrekking tot het onderwerp samenwerking is te lezen dat de samenwerking sterk is 
verbeterd. Via een ketenaanpak vinden activiteiten in samenhang plaats. Ook voor de komende 
periode vormt de ketenaanpak één van de pijlers van het veiligheidsbeleid. De hang naar 
samenwerking, gedeelde verantwoordelijkheid en samenhang komen ook tot uiting rondom de 
inspanningen op het gebied uitgaansgerelateerde overlast.  
 
In Deventer maken de volgende partijen deel uit van het primaire samenwerkingsverband rondom 
horeca en veiligheid: 


• Gemeente Deventer: verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid en als regisseur en 
facilitator en bevoegd gezag over de politie voor wat betreft de handhaving van de openbare 
orde; 


• Politieregio IJsselland, team Deventer: verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare 
orde en als zodanig betrokken; 


• Openbaar Ministerie: verantwoordelijk voor de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde 
en als zodanig betrokken en bevoegd gezag over de politie voor wat betreft strafrechtelijke 
taken; 


• Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Deventer: belangenvereniging voor aangesloten 
horecaondernemers en als zodanig betrokken als gesprekspartner; 


• Stichting Deventer Binnenstadmanagement: het doel van de stichting is door een 
(pro)actieve, professionele en structurele samenwerking van belanghebbenden de binnenstad 
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als totaal attractiever te maken voor wonen, winkelen, werken en recreatie. Vanuit deze rol is 
de stichting betrokken. 


Daarnaast zijn er een aantal ketenpartners die secundair, thematisch betrokken zijn. Aan deze nauwe 
banden wordt veel waarde gehecht. Het gaat dan om: 
 


• Bewonersverenigingen in de binnenstad; 
• Stichting Raster (welzijnsorganisatie). 


 
De betrokkenheid van genoemde partijen is essentieel voor het doen slagen van beleid op het gebied 
van uitgaansoverlast. De overheid kan niet alleen zorgen voor een veilig en leefbaar uitgaansgebied. 
Iedere partij heeft haar eigen verantwoordelijkheid. Bijvoorbeeld zal de gemeente invulling moeten 
geven aan haar faciliterende rol, de uitbaters van de horeca zullen invulling moeten geven aan goed 
ondernemerschap en het jongerenwerk zal moeten proberen een gedragsverandering bij de jeugd 
teweeg te brengen.  
 
 


Conclusies ten aanzien van het samenwerkingsverband 


Aan de hand van het onderzoek naar het (functioneren) van het huidige samenwerkingsverband 
kunnen de volgende conclusies worden getrokken:  


• De gemeente hecht veel belang aan samenwerking en gedeelde verantwoordelijkheid; 
• De gemeente vervult binnen het samenwerkingsverband een duidelijke regierol en gaat 


haar eigen verantwoordelijkheid niet uit de weg; 
• De ketenpartners hechten een evenredig belang aan samenwerking en samenhang en 


nemen vanuit hun eigen rol en betrokkenheid, verantwoordelijkheid voor het terugbrengen 
van de uitgaansproblematiek;  


• Er is sprake van een vertrouwensrelatie tussen de betrokken ketenpartners en een (grote) 
bereidheid om samen succesvolle initiatieven te ontplooien;  


• Alle betrokkenen geven aan dat het samenwerkingsverband (nog steeds) kwalitatief 
verbetert;  


• De KVU wordt gezien als een goede paraplu waaronder constructief wordt samengewerkt 
en ketenpartners hebben de overtuiging dat initiatieven die binnen de KVU worden 
ontplooid, bijdragen aan een verbetering en/of bestendiging van een goed uitgaansklimaat; 


• Een aantal Deventer horecaondernemers is niet aangesloten bij KHN, afdeling Deventer. 
Het bestuur van de afdeling probeert deze ondernemers wel te betrekken, om het 
collectieve karakter van de inspanningen sluitend te maken. Het is wenselijk dat dit punt 
blijvend aandacht krijgt, ook voor de gemeente.  


 
 
2.6 Cijfermatig overzicht uitgaansgerelateerde overlast 
 
In het kader van het onderzoek is door politie IJsselland een overzicht gemaakt van 
uitgaansgerelateerde incidenten in de binnenstad van Deventer. In deze paragraaf komen de 
belangrijkste conclusies naar voren. Het gehele overzicht is opgenomen als bijlage bij dit rapport. Het 
overzicht gaat in op uitgaansgerelateerde incidenten in het centrum van Deventer op donderdag, 
vrijdag, zaterdag en zondag van 19.00 uur tot 07.00 uur in de jaren 2010 en 20115 en is ingezoomd 
op maand, dag en tijdstip. 
 


Conclusie van de cijfermatig overzicht uitgaansgerelateerde overlast 


Concluderend kan worden gesteld dat: 


• Het totale aantal incidenten in het centrum van Deventer in 2011 ten opzichte van 2010 
licht is gestegen naar 427; 


                                                      
5 De politie maakt sinds 2010 gebruik van een ander registratiesysteem dan daarvoor. Het is daarom niet mogelijk om 
vergelijkingen te maken met de jaren voorafgaand aan 2010.  
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• Er een toename zichtbaar is voor: vernieling overige objecten, niet voldoen aan 
bevel/vordering, vechtpartij (zonder gevolgen), geluidshinder horeca, bezit harddrugs, 
bedreiging, overlast in verband met drugs en belediging; 


• Er een afname zichtbaar is voor: overige delicten openbare orde, eenvoudige mishandeling, 
zware mishandeling en openlijke geweldpleging tegen personen; 


• In de zomermaanden van 2011 het aantal incidenten is gedaald ten opzichte van diezelfde 
periode in 2010;  


• Op donderdag en zondag het aantal incidenten is afgenomen in 2011; 
• Op vrijdag en zaterdag het aantal incidenten is toegenomen in 2011, waarbij op zaterdag 


met een stijging van 43,80%; 
• De meeste incidenten plaatsvinden tussen 02.00 uur en 04.00 uur. Dit geldt voor zowel 


2010 als 2011. 


Er lijkt een discrepantie te bestaan tussen de cijfermatige werkelijkheid en de gevoelsmatige, 
professionele werkelijkheid van de lokale politie. In de Gebiedsscan Deventer Update 2011 is te 
lezen dat het aantal geweldsdelicten weliswaar daalt, maar dat de intensiteit toeneemt. Dit kan 
cijfermatig niet worden onderbouwd. Het lijkt wenselijk en zinvol de beleidsvorming op het gebied 
van veiligheid in het algemeen en in dit geval met betrekking tot uitgaan in het bijzonder, niet 
alleen op grond van cijfers te laten bepalen, maar het professionele oordeel van de politie en 
andere ketenpartners hierin te betrekken. 


 
 
Omdat politieregio’s verschillend omgaan met het openbaar maken van cijfermateriaal is het niet 
mogelijk de cijfers van de gemeente Deventer te vergelijken met de cijfers van gemeenten met 
dezelfde omvang qua inwoneraantal (Delft, Leeuwarden en Venlo). Er is wel een vergelijking te maken 
tussen de gemeenten met gegevens die beschikbaar zijn op www.waarstaatjegemeente.nl, de site die 
wordt beheerd door het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten. Deze vergelijking geeft het 
volgende beeld6 :  
 
 
Cijfers 2005 Deventer Venlo Leeuwarden Delft 
Vernielingen/ openbare orde  20,4 15,9 15,6 13,0 
Vernielingen/beschadigingen  18,3 14,0 12,0 11,9 
Geweldsdelicten  9,1 10,1 11,0 7,1 


 
 
Cijfers 2009 Deventer Venlo Leeuwarden Delft 
Vernielingen/ openbare orde  15,6 15.5 16,5 13,1 
Vernielingen/beschadigingen  12,7 12,6 13,4 11,8 
Geweldsdelicten  8,7 9,5 10,3 7,0 


 
 
De cijfers van de gemeente Deventer lagen in 2005 beduidend hoger dan de andere gemeenten, maar 
laten de afgelopen jaren een duidelijke daling zien in aantal misdrijven per 1000 inwoners. De stand 
van 2009 laat in vergelijking met de andere gemeente een positief beeld zien.  
 
 
2.7 Resultaten interviews 
 
Zoals beschreven in paragraaf 2.1 heeft een veldonderzoek plaatsgevonden. In gesprekken met 
vertegenwoordigers van: gemeente (wijkmanager binnenstad), politie, Openbaar Ministerie, 
Koninklijke Horeca Nederland (afdeling Deventer), Stichting Deventer Binnenstadmanagement en 
Stichting Raster (jongerenwerker) is gesproken over het onderwerp cameratoezicht. Er is gesproken 
                                                      
6 De tabellen zijn uitgedrukt in aantal misdrijven per 1000 inwoners. 
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over de veiligheidsproblematiek in het centrum van Deventer en de vraag hoe men denkt over 
cameratoezicht en de toepassing hiervan. Indien gebruik wordt gemaakt van deze vorm van 
veldonderzoek moet rekening gehouden worden met het feit dat partijen vanuit een eigen 
achtergrond, beleving en belang naar het gespreksonderwerp kijken. Deze eigenheid is belangrijk, 
maar het is ook belangrijk om te toetsen in hoeverre meningen en beelden op een aantal onderdelen 
overeen komen of - in ieder geval niet te ver – uit elkaar lopen. Voor dit onderzoek waren die 
onderdelen: 


• Aard en omvang van de veiligheidsproblematiek in het centrum; 
• Functioneren van de samenwerking; 
• Inzet (van beleid). 


 
Per betrokken partij worden hierna de belangrijkste meningen en beelden geschetst: 
 
Politie Deventer 


• De politie geeft aan dat de samenwerking de laatste jaren sterk is verbeterd en de gemeente 
duidelijk invulling geeft aan haar regierol; 


• De horecaproblematiek vindt vooral plaats rond de Brink en manifesteert zich vooral in de 
nacht van vrijdag op zaterdag en van zaterdag op zondag. De Boreel en de problematiek die 
zich daar afspeelt heeft ook hoge prioriteit; 


• De politie geeft aan dat het horecagebied gevoelsmatig veiliger is geworden en dat 
inspanningen wel effect hebben;  


• De inzet door de politie (preventief en repressief) wordt als fors, maar noodzakelijk ervaren; 
• De politie is van mening dat, gezien de inspanningen die op dit moment worden geleverd door 


de verschillende ketenpartners, cameratoezicht een sterk ondersteunend onderdeel van de 
ketenaanpak kan zijn en zeker toegevoegde waarde zou kunnen hebben; 


• Cameratoezicht zou een preventieve werking moeten hebben en zou moeten bijdragen aan 
het versterken van de heterdaadkracht;  


• De politie is voorstander van de inzet van cameratoezicht tijdens een aantal grootschalige 
evenementen (b.v. Deventer op Stelten en Dickens); 


• Deventer heeft een Betaald Voetbal Organisatie: Go Ahead. Dit brengt voor de politie extra 
aandacht met zich mee. Er is een verband tussen voetbalsupporters en het uitgaansgebied. 
Zij verzamelen zich voorafgaand aan een wedstrijd in het centrum. Cameratoezicht zou ook 
hier een ondersteunende rol kunnen hebben ten behoeve daderidentificatie (bij onder meer 
drugsgerelateerde delicten); 


• De twee coffeeshops in het gebied geven geen aanleiding tot nadere aanpak. 
 
Openbaar Ministerie 


• Het OM geeft aan dat de gemeente bevoegd is als het gaat om publiek cameratoezicht. De 
mening van het OM is niet bindend; 


• Het OM herkent dat de gemeente Deventer veilig uitgaan als topprioriteit heeft aangemerkt. 
Het is ook onderwerp van gesprek in de Driehoek en is opgenomen in de Integrale Veiligheids 
Matrix 2012. Het terugbrengen van geweldsdelicten speelt daarin een belangrijke rol;  


• Op basis van de kennis die bij het OM aanwezig is over de situatie in Deventer, geeft de 
problematiek tijdens het uitgaan in het centrum aanleiding om over te gaan tot de inzet van 
publiek cameratoezicht. Nut en noodzaak zijn aanwezig; 


• Live uitkijken tijdens piekuren wordt als belangrijke randvoorwaarde genoemd; 
• Cameratoezicht moet worden gezien als een additioneel middel ten opzichte van de bestaande 


maatregelen; 
• Evenementen zouden ook in de overweging bij de besluitvorming met betrekking tot 


cameratoezicht meegenomen moeten worden.  
 
 
Koninklijke Horeca Nederland 


• KHN afdeling Deventer is positief over de samenwerking tussen de ketenpartners rondom 
veilig uitgaan in Deventer. Er is veel geïnvesteerd door gemeente, politie en 
horecaondernemers; 


• Er worden veel initiatieven ontwikkeld binnen de samenwerking en de horecaondernemers 
hebben daarin een duidelijke rol; 
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• Het beeld is dat de initiatieven, zoals ondermeer de horecaontzegging, wel effect hebben;  
• De horecagerelateerde problematiek in de binnenstad van Deventer wordt vooral ervaren op 


en rond de Brink. Drugsgerelateerde incidenten worden als een groot probleem ervaren; 
• De horecaondernemers zien cameratoezicht als aanvullend middel op het bestaande pakket 


van maatregelen en geven aan dat er weinig tot geen rek zit in het bestaande pakket van 
maatregelen. Cameratoezicht zou verdergaande meerwaarde van de aanpak kunnen 
realiseren; 


• Niet alle horecaondernemers zijn lid van de lokale vereniging van KHN en/of participeren in 
collectieve initiatieven. Hier besteedt KHN wel aandacht aan. Hoe meer de keten wordt 
gesloten des te effectiever zal de aanpak functioneren.  


 
 
Stichting Deventer Binnenstadmanagement 


• De stichting is positief over de samenwerking die er is op het gebied van uitgaansgerelateerde 
overlast en is van mening dat de samenwerking en samenhang bijdragen aan een gezellig 
uitgaanscentrum; 


• De problematiek in de binnenstad gaat vooral over: uitgaansgeweld, vernielingen, overlast en 
vernielingen. Het beeld is dat dit vooral plaatsvindt door jongeren. De Boreel is ook een 
gebied waar veel/vaak aandacht voor is;  


• In de weekenden vinden er weinig tot geen vernielingen plaats aan winkelpanden; 
• Cameratoezicht kan een hulpmiddel zijn binnen de ketenaanpak; 
• Cameratoezicht zou repressief moeten worden gebruikt, zodat bij live-uitkijken de lokale 


politie de-escalerend kan optreden. En voor opsporingsdoeleinden; 
• Indien cameratoezicht in Deventer zal worden toegepast, moet de meerwaarde van het 


gebruik bij grootschalige evenementen een rol krijgen. 
 
 
Stichting Raster (jongerenwerk) 


• De jongerenwerker geeft aan tevreden te zijn over de samenwerking die er is rondom 
jongerenproblematiek. Samenhang en samenwerking zijn belangrijke pijlers; 


• De inzet van jongerenwerk is niet (primair) gericht op jongeren en uitgaan. Zij hebben geen 
rol in repressief optreden; 


• De jongerenwerker geeft daarnaast aan dat de inspanningen van het jongerenwerk 
voornamelijk gericht zijn op het positief benaderen, mobiliseren en ondersteunen van 
jongeren. Cameratoezicht heeft (deels) een tegenovergestelde benadering; 


• Tevens is de jongerenwerker van mening dat er met het huidige instrumentarium voldoende 
handvatten zijn om de jongerenproblematiek aan te pakken. Wel is het belangrijk dat er 
verwijsaccommodaties zijn waar jongeren zich kunnen vermaken. Het is wenselijk dat hier 
blijvend aandacht voor is;  


• Als cameratoezicht zou moeten worden ingezet, zou dat vanuit een preventief oogpunt 
moeten zijn. Hoewel hij van mening is dat er een gedegen verplaatsingsrisico is. Jongeren 
hechten zich niet per definitie aan een plek; 


• Binnen de jongerenaanpak wordt al gebruik gemaakt van cameratoezicht vanwege 
opsporingsdoeleinden (artikel 2 Politiewet 1993) en dat wordt binnen de integrale aanpak als 
doeltreffend ervaren; 


• De overdenking wordt meegegeven dat bij de ruimtelijke ontwikkeling van bepaalde openbare 
plekken “slimmer” gekeken moet worden naar de inrichting, zodat geen ideale hangplekken 
worden ontwikkeld.  


 
 
Gemeente Deventer (wijkmanager Binnenstad) 


• In het centrum van een stad is er altijd een wankel evenwicht tussen wonen, werken en 
recreëren; 


• De gemengde functie van wonen, werken en recreëren, wordt als positief ervaren en het 
beeld is dat er een preventieve werking vanuit gaat;  


• Er worden door bewoners initiatieven ontwikkeld op het gebied van openbare orde en 
veiligheid. Cameratoezicht is hierbinnen geen onderwerp van gesprek;  
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• De bewoners van het centrum hebben een realistisch beeld over welke positieve en negatieve 
neveneffecten het wonen in een stadscentrum met zich meebrengt; 


• Overlast wordt meer tijdens grootschalige evenementen ervaren; 
• Belangrijke gebieden waar overlast plaatsvindt in het centrum zijn: De Brink, Boreel en Grote 


Kerkhof; 
• De samenwerking wordt als positief en constructief gezien; 
• Er is de overtuiging dat de problematiek (nog) niet dusdanig is dat cameratoezicht 


noodzakelijk is;  
• De huidige mogelijkheden die het beleidsinstrumentarium biedt op het gebied van de 


integrale problematiek in de binnenstad worden (nog) niet volledig gebruikt.  
 


 


Conclusie naar aanleiding van de interviews 


Concluderend kan worden gesteld dat alle betrokken ketenpartners de problematiek op het gebied 
van uitgaansgerelateerde overlast in de binnenstad van Deventer wel herkennen. Over de mate en 
de gevolgen van die overlast lopen de meningen in meer of mindere mate uiteen. De Brink met de 
aan- en afvoerstraten wordt als belangrijkste gebied gezien waar de uitgaansgerelateerde overlast 
zich concentreert. De Boreel wordt ook genoemd als gebied met openbare orde problemen.  
 
Over de samenwerking zijn alle betrokken ketenpartners (zeer) tevreden. De samenwerking vindt 
plaats op basis van vertrouwen en verantwoordelijkheidsgevoel. Er is meer en meer samenhang en 
er worden steeds verdergaande initiatieven ontwikkeld om de uitgaansgerelateerde overlast te 
verminderen. Het algemene beeld is dat er weinig mogelijkheden zijn om de huidige aanpak met de 
nu voorhanden zijn middelen uit te breiden.  
 
Geen van de ketenpartners is principieel tegen cameratoezicht. Over de financiële gevolgen van de 
eventuele toepassing van cameratoezicht wordt niet gesproken.  
 
De meerwaarde van cameratoezicht ligt volgens de ketenpartners in het feit dat repressief optreden 
adequater kan worden gestuurd tijdens die momenten dat de beelden live worden uitgekeken. 
Daarnaast zouden de beelden ook moeten worden gebruikt voor daderidentificatie en  
opsporingsdoeleinden.  
 
Privacy komt in de gesprekken wel aan de orde, maar wordt niet als zwaarwegend benoemd. 
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3. Vragen, antwoorden en aanbevelingen 
 
3.1 De vraagstellingen beantwoord 
 
In deze paragraaf zijn de antwoorden op de vraagstellingen, die ten grondslag lagen aan het 
onderzoek opgenomen. In de voorgaande hoofdstukken zijn de antwoorden op een aantal vragen al 
uitgebreid aan de orde geweest. Daarom wordt in deze paragraaf per vraagstelling kort en bondig het 
antwoord gegeven.  
 


1. Welke vormen van cameratoezicht zijn er met betrekking tot uitgaanscentra? 


Vanuit publiek oogpunt is cameratoezicht op basis van artikel 151c Gemeentewet de enige vorm. 
Het betreft hier cameratoezicht in het publieke domein, vanuit het oogpunt van de handhaving 
openbare orde en daarvoor gelden de regels en voorschriften zoals die in de Gemeentewet zijn 
opgenomen. Subsidiariteit en proportionaliteit spelen een belangrijke rol. Dit laat onverlet dat het 
toezicht ook kan worden gebruikt voor andere doeleinden, zoals de opsporing van strafbare feiten. 
Dit moet dan nadrukkelijk worden vermeld als doelstelling.  
 
De politie in Deventer maakt ook gebruik van cameratoezicht met helmcamera’s. Dit gebeurt op 
basis van een ander regime, artikel 2 Politiewet 1993.  
 
Daarnaast kan privaat cameratoezicht worden ingezet door eigenaren van panden of grond, met het 
doel de eigen zaak of grond te beschermen. De Wet bescherming persoonsgegevens is hiervoor de 
grondslag. Het publieke domein mag niet worden gefilmd. Er zijn eigenaren van 
horecaondernemingen in Deventer die gebruik maken van deze vorm van cameratoezicht. Deze 
vorm van cameratoezicht valt buiten de invloedssferen van het openbaar bestuur.  


 
 


2. Wat zijn de juridische en organisatorische randvoorwaarden per toepassing? 
 


Omdat het onderzoek is ingezoomd op publiek cameratoezicht, komt alleen deze toepassing aan de 
orde.  
 
Zoals bij vraagstelling 1 wordt vermeld, gelden voor publiek cameratoezicht in de binnenstad van de 
gemeente Deventer de regels en voorschriften, zoals die zijn opgenomen in artikel 151c 
Gemeentewet. Belangrijk uitgangspunt hierbij is dat de gemeenteraad, bij verordening (APV) de 
burgemeester de bevoegdheid verleent om, indien dat in het belang van de handhandhaving 
openbare orde noodzakelijk is, te besluiten tot plaatsing van vaste camera’s voor een bepaalde duur 
ten behoeve van toezicht op een openbare plaats. De gemeenteraad van Deventer heeft hiervoor 
APV-artikel 2:77 opgenomen in de vigerende APV. Hiermee heeft de gemeente aan een belangrijke 
organisatorische voorwaarde voldaan.  
 
Indien de gemeente Deventer over gaat tot publiek cameratoezicht, zullen de voorwaarden, 
opgenomen in artikel 151c Gemeentewet, zoals: subsidiariteit, proportionaliteit, kenbaarheid, de 
bewaartermijn van de camerabeelden en een of meerdere doelbinding(en) duidelijk moeten worden 
gewaarborgd. De burgemeester zal, op grond van de APV, een aanwijzingsbesluit moeten nemen 
met daarin onder meer de definitieve plaatsen, de duur, de wijze van evaluatie en de datum van 
inwerkingtreding. Belangrijk uitgangspunt is dat cameratoezicht complementair is aan het geldende 
pakket van maatregelen. Goede afstemming met betrokken ketenpartners is daarom van belang. 
Daarnaast is in dat kader ook van belang dat gekeken wordt hoe cameratoezicht ook andere 
maatregelen kan versterken en andersom.  
 
In dit stadium is een verkennend onderzoek gedaan. Indien de gemeente Deventer besluit over te 
gaan tot cameratoezicht is het wenselijk dat een nader onderzoek plaatsvindt, waarin de totale 
toepassing aan de orde zal komen. Hierin zullen dan ook alle organisatorische gevolgen moeten 
worden opgenomen.  
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3. Wat zijn globaal de effecten van de inzet van cameratoezicht in andere 
uitgaanscentra? 
 


Het is lastig om kwantitatief aan te geven wat de effecten zijn in gemeenten die al gebruik maken 
van cameratoezicht in het uitgaansgebied. Dit omdat er onvoldoende (kwalitatief) gemeten is vanuit 
een nulsituatie. Dalingen in incidentcijfers zijn dus niet onmiskenbaar toe te wijzen aan de inzet van 
camera’s. Wel is een belangrijke conclusie dat als cameratoezicht onderdeel is van een constructief 
pakket van maatregelen, het totale pakket effectiever functioneert. Daarnaast is het ook duidelijk 
dat door de inzet van alleen cameratoezicht het aantal openlijke geweldplegingen niet of nauwelijks 
daalt, omdat mensen onder invloed van drank en/of drugs zich niets aantrekken van 
cameratoezicht. Indien er goede afstemming is met politie, er voldoende politie ter plaatse is en 
beelden live worden uitgekeken kan bijvoorbeeld een vechtpartij soms worden voorkomen, omdat 
cameratoezicht sfeerbeelden en vroegtijdig signaleren mogelijk maakt. En opgenomen beelden 
kunnen ook worden gebruikt in het kader van opsporing naar aanleiding van gepleegde delicten.  
 
De gemeente heeft zelf invloed op de effectiviteit van het cameratoezicht. Als belangrijke 
randvoorwaarden zoals voldoende verlichting, goede kwaliteit van de camerabeelden, kwalitatieve 
effectmetingen/evaluaties en goede afstemming met de politie voldoende worden gewaarborgd 
gaat de effectiviteit omhoog.  
 
Wat de daadwerkelijke effecten van de invoering van cameratoezicht - additioneel aan het 
bestaande pakket van maatregelen - voor de gemeente Deventer zullen zijn, kan pas met zekerheid 
gezegd worden als cameratoezicht daadwerkelijk wordt ingezet. Er kan dan vanuit een nulsituatie 
naar de effecten worden gekeken. Of bepaalde effecten onmiskenbaar aan de invoering van 
cameratoezicht toe te kennen zijn blijft lastig. Wanneer cameratoezicht wordt ingevoerd bestaat de 
kans dat incidentcijfers stijgen, aangezien met cameratoezicht ook meer waarneembaar is.  


 
 


4. Welke (beleids)inspanningen leveren de gemeente en haar directe 
veiligheidspartners op dit moment en welke rol speelt de Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan 
(KVU) hierin?  
 


Op het gebied van uitgaan en veiligheid werken de gemeente, politie en horecaondernemers aan 
een samenhangend en gecoördineerd pakket van maatregelen om het uitgaan in Deventer gezellig 
te houden. Er is de laatste jaren veel geïnvesteerd op het gebied van beleidsontwikkeling, maar het 
versterken van de samenwerking had ook een duidelijke rol. De KVU speelt hierin een sleutelrol. De 
ketenpartners hebben dit procesinstrument gebruikt om een stevig samenwerkingsverband op te 
zetten, waarbinnen de individuele partners zich bewust zijn van hun rol en verantwoordelijkheid. 
Vanuit die gezamenlijkheid zijn verschillende maatregelen ontwikkeld. Het pakket van maatregelen 
ziet er op dit moment compleet uit. Aanvullende structurele maatregelen lijken niet voor handen. De 
bestuurlijke bevoegdheden van de burgemeester blijven natuurlijk inzetbaar. Deze hebben echter 
een repressief karakter en de aanpak in Deventer is er op gericht de situatie vanuit preventief 
opzicht beheersbaar te maken. De inzet van de politie lijkt voldoende, zowel kwantitatief als 
kwalitatief.  


 
 
5. Hebben de (beleids)inspanningen het gewenste resultaat?  
 
Het is lastig om objectief aan te geven of de inspanningen die op dit moment worden geleverd en 
de intensivering ervan het gewenste effect hebben. Er zijn geen metingen geweest waaraan 
kwantitatieve conclusies zijn te verbinden. Als de incidentcijfers worden geraadpleegd lijken daarin 
wel effecten zichtbaar. Cijfermatig ziet de veiligheidssituatie op het gebied van uitgaansgerelateerde 
overlast er niet zorgwekkend uit. Sterker nog, op een aantal gebieden is een daling zichtbaar en ook 
ten opzichte van vergelijkbare gemeenten scoort de gemeente Deventer niet slecht. Gevoelsmatig is 
deze situatie toe te schrijven aan de intensivering van beleid en de constructieve 
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ketensamenwerking. Dit wordt in gesprekken met betrokken ketenpartners bevestigd.  
 
De algemene – subjectieve – indruk bij de betrokken partijen is ook dat de inspanningen resultaat 
hebben. Maar bij veel ketenpartners leeft het gevoel dat cameratoezicht een belangrijke 
toegevoegde waarde kan hebben om de menselijke en beleidsmatige inspanningen te ondersteunen 
en te versterken. Zodat van het totaal van maatregelen een synergiewerking uitgaat.  


 
 
6. Hoe functioneert het huidige samenwerkingsverband?  
 
De samenwerking tussen de gemeente, politie, horecaondernemers, de Stichting Deventer 
Binnenstadmanagement en de bewoners op het gebied van uitgaan en veiligheid is de laatste jaren 
uitgegroeid tot een stevig, constructief samenwerkingsverband. Iedereen is goed op de hoogte van 
de individuele rol en verantwoordelijkheid. De partijen nemen afzonderlijk ook deze 
verantwoordelijkheid en zijn bereid zich in te zetten voor het collectieve belang bij een 
aantrekkelijke binnenstad.  


 
 


7. Wat zijn de verwachtingen van betrokken stakeholders van de inzet van 
cameratoezicht?  
 


De primaire samenwerkingspartners zien een meerwaarde in de komst van publiek cameratoezicht 
in de binnenstad van Deventer. Zij nemen waar dat de mogelijkheden om het huidige pakket van 
maatregelen uit te breiden en daarmee verder te versterken uitgeput raken. Geen van de partijen 
heeft de illusie dat cameratoezicht een wondermiddel is en men onderkent dat de huidige inzet van 
mensen en maatregelen gewaarborgd moet blijven. Cameratoezicht zou additioneel zijn aan de 
bestaande aanpak en zou de aanpak als totaal kunnen versterken. Het doel van de inzet van publiek 
cameratoezicht zal tweeledig moeten zijn. Enerzijds vanuit preventief oogpunt, waarbij veel waarde 
wordt gehecht aan het live-uitkijken van de beelden tijdens “piekuren”. En anderzijds voor het 
versterken van de heterdaadkracht, opsporingsdoeleinden en strafrechtelijke vervolging. 
Privacyoverwegingen worden niet als zwaarwegend aangemerkt.  


 
 
8 Geeft de huidige veiligheidsproblematiek in Deventer objectief en subjectief 
aanleiding tot het inzetten van cameratoezicht? 
 
Objectieve veiligheidsanalyse 
 
Politie IJsselland heeft een overzicht gemaakt van de uitgaansgerelateerde incidenten in de 
binnenstad van Deventer. Dit is gedaan op dag en tijd over de laatste twee jaren. Een vergelijking 
met eerdere jaren is niet mogelijk, omdat politie IJsselland sinds twee jaren gebruikt maakt van een 
ander systeem en vergelijking met gegevens uit het vorige systeem niet op gaat.  
 
Uit het overzicht blijkt dat het totale aantal incidenten in de binnenstad van Deventer licht is 
gestegen in 2011 naar 427 incidenten. Het aantal incidenten dat plaatsvindt op vrijdag en zaterdag 
is aanzienlijk gestegen in 2011. De meeste incidenten vinden plaats tussen 02.00 uur en 04.00 uur.  
 
Subjectieve veiligheidsanalyse  
 
Op basis van de Veiligheidsmonitor 2009 van de gemeente Deventer kan worden geconcludeerd dat 
de meeste inwoners van Deventer zich over het algemeen veilig voelen. Gemiddeld voelt 25% van 
de inwoners zich wel eens onveilig. In de binnenstad voelt 40% van de inwoners zich wel eens 
onveilig. In Nederland is dit gemiddelde 23%. De belangrijkste problemen vinden de inwoners van 
de Deventer binnenstad: overlast door jeugd en geweld op straat. 51% van de inwoners van de 
binnenstad is tevreden over het optreden van de politie.  
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Uit de gesprekken met ketenpartners is de algemene indruk ontstaan dat de binnenstad van 
Deventer goed begaanbaar en gezellig is, maar dat er voornamelijk in de nanacht een verandering 
in sfeer waarneembaar is. In de nanacht is er meer sprake van dreiging en incidenten.  


 
 
9. Is cameratoezicht een beleidsinstrument dat de aanpak uitgaansoverlast in het 
centrum van Deventer constructief kan ondersteunen/versterken vanuit het oogpunt 
van subsidiariteit? 
 
Op basis van de feiten die gedurende het onderzoek naar boven zijn gekomen en die zijn vertaald in 
dit rapport kan de volgende uitgangssituatie worden geschetst: 
 


• De gemeente Deventer en haar ketenpartners hebben een goed, constructief 
samenwerkingsverband. De KVU wordt goed ingezet en uitgevoerd; 


• De gemeente Deventer en haar ketenpartners hebben een stevig en volledig pakket van 
maatregelen om de uitgaansgerelateerde overlast te verminderen; 


• De gemeente Deventer en de politie zijn goed op de hoogte van de mogelijkheden die het 
beleidsinstrumentarium op het terrein van uitgaan en veiligheid biedt; 


• De primaire ketenpartners vinden dat de inzet van publiek cameratoezicht de huidige 
aanpak zal versterken; 


• Geen van de ketenpartners is tegen de invoering van publiek cameratoezicht;  
• De inzet van cameratoezicht bij grootschalige evenementen en hotspots zijn 


aandachtspunten. 
 
Concluderend kan worden gesteld dat:  
 


• De invoering van publiek cameratoezicht in de binnenstad van Deventer de aanpak van 
veiligheid en uitgaan, zal ondersteunen en naar verwachting ook zal versterken. Het huidige 
pakket van maatregelen en het huidige samenwerkingsverband vormen een adequate basis 
voor succesvol cameratoezicht; 


• De huidige veiligheidsproblematiek niet direct zorgwekkend is. Als het veiligheidsbeeld 
wordt afgezet tegen de huidige (beleids)inspanningen lijkt hiertussen een causaal verband 
te bestaan. Dit laat onverlet dat ook het huidige beeld de inzet van publiek cameratoezicht 
rechtvaardigt. Te meer als dit wordt afgezet tegen de huidige (beleids)inspanningen. De 
inzet van publiek cameratoezicht in de binnenstad van Deventer zal niet leiden tot een 
onrechtmatig gebruik van artikel 151c Gemeentewet; 


• De gemeente Deventer veel waarde hecht aan het zijn van een aantrekkelijke stad. Het 
hebben van een uitgaanscentrum waar een gezellige sfeer heerst, draagt daaraan bij. De 
visie en werkwijze van de gemeente en haar ketenpartners op het gebied van veilig uitgaan 
is pro-actief “voorkomen is beter dan genezen”. Dit gezegd hebbende lijkt het wenselijk dat 
de meerwaarde van de inzet van publiek cameratoezicht wordt bepaald in een breder kader 
dan enkel het cijfermatig veiliger worden van de binnenstad van Deventer. Zaken die dan 
een rol spelen zijn: het faciliterend vermogen van cameratoezicht voor de politie in het 
kader van repressief optreden en opsporingskracht, het complementaire karakter van het 
toevoegen van cameratoezicht aan het bestaande pakket van maatregelen en de 
mogelijkheid om het cameratoezicht additioneel te gebruiken bij bijvoorbeeld grootschalige 
evenementen.            
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3.2 Aanbevelingen 
 
Gedurende het onderzoek is een aantal onderwerpen aan de orde geweest, die in het licht van het 
onderzoek en/of het vervolg daarvan aandacht verdienen. Deze onderwerpen zijn in de volgende 
aanbevelingen opgenomen: 
 
Tijdelijk cameratoezicht 
Meerdere partijen hebben aangegeven dat er behoefte is aan tijdelijk, flexibel cameratoezicht dat 
incidenteel, op overlastlocaties (hotspots) kan worden ingezet. Dit onderwerp viel buiten de scope van 
het onderzoek, maar is vanuit zorgvuldigheidsoverwegingen wel meegenomen in deze rapportage. Er 
is op dit moment wetgeving in ontwikkeling met betrekking tot de inzet van tijdelijk cameratoezicht 
(zie hiervoor bijlage 1). Het is wenselijk dat de gemeente deze ontwikkelingen blijft volgen. Daarnaast 
is het, op basis van de gesprekken met ketenpartners, wenselijk dat de gemeente Deventer het 
onderwerp tijdelijk cameratoezicht meeneemt in de besluitvorming betreffende de inzet van 
cameratoezicht in de binnenstad van Deventer.  
 
Live uitkijken van camerabeelden 
Het volgende onderwerp kan worden aangemerkt als aanbeveling, maar is ook een risicofactor voor 
de inzet van cameratoezicht in Deventer.  
 
Het is wettelijk verplicht dat op gezette tijden, gebaseerd op de cijfermatige analyse van politie 
IJsselland, camerabeelden live worden uitgekeken. Op basis van de analyse in ieder geval in de nacht 
van zaterdag op zondag. Om dit zo slagvaardig mogelijk te kunnen doen is het aan te raden dat 
degene die de camerabeelden uitkijkt plaatselijk bekend is. Het is belangrijk dat hier in het 
vervolgtraject aandacht voor is en in de besluitvorming wordt meegenomen.  
 
 
Heerenveen / Zwolle, 
Maart 2012.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlage 1: Achtergronden, juridische kaders en techniek in relatie tot mobiel 
cameratoezicht 
 
Als het over vormen van cameratoezicht gaat wordt tot nu toe in allerlei publicaties (o.a. van het CCV) 
uitgegaan van de techniek. Die lijkt leidend te zijn bij het bepalen van welk type cameratoezicht (vast, 
mobiel, dynamisch etc.) gekoppeld wordt aan een juridisch regime. Omdat technische ontwikkelingen 
steeds meer vooruit lopen en steeds meer mogelijk maken, dreigt er verwarring te ontstaan over de 
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benamingen van cameratoezicht. Wat de één mobiel noemt, noemt een ander dynamisch. En wat is 
vast en ‘mobiel – vast’, of ‘mobiel verplaatsbaar’ en ‘mobiel rijdend’?  Kortom, tijd voor duidelijkheid. 
 
Omdat de doelstelling van toegepast cameratoezicht van essentieel belang is, is het beter om die 
centraal te stellen en van daar uit verder te redeneren.  
 
Als een publiek orgaan, bijvoorbeeld een gemeente, besluit om in het kader van de handhaving van 
de openbare orde, voor een vooraf vastgestelde, over het algemeen langere periode, cameratoezicht 
te gaan toepassen in het publieke domein, dan valt dat onder de juridische bepalingen van artikel 
151c van de Gemeentewet. Daar is sprake van zogenaamde nagelvaste camera’s, dat wil zeggen, 
camera’s die aan panden, muren, lantaarnpalen en dergelijke worden gemonteerd. 
 
Openbare orde kan echter ook worden gehandhaafd in kort(er) durende periodes. Als in een 
gemeente bijvoorbeeld een festival wordt georganiseerd waarbij een grote toeloop van mensen wordt 
verwacht en het risico van ordeverstoring groot wordt geacht, dan kan met kort durend 
cameratoezicht de betreffende locatie in beeld worden gebracht. Ook hierbij is handhaving van de 
openbare orde de doelstelling en ondanks het feit dat hier geen sprake is van nagelvaste camera’s, 
wordt dit volgens de ‘handreiking cameratoezicht 2009’7, uitgegeven door het CCV, toch onder 
toezicht als bedoeld in artikel 151c Gemeentewet gerekend. Immers, het toezicht is vooraf in tijd 
bepaald en wordt met ‘vaste’ camera’s verzorgd. Hier wordt bedoeld dat de camera tijdens de inzet 
niet wordt verplaatst. Vaak zal dat door de toegepaste techniek ook niet eenvoudig zijn8. 
 
In beide hiervoor genoemde gevallen mogen gegenereerde beelden, na vordering door de Officier van 
Justitie, ook worden gebruikt in het kader van opsporing. Dan worden dus beelden, verkregen in het 
kader van de handhaving van de openbare orde als ‘bijvangst’ verplaatst naar een ander juridisch 
regime. 
 
Anders wordt het als bijvoorbeeld bekend is dat er op een bepaalde locatie strafbare feiten worden 
gepleegd. Het kan zijn dat een dergelijk strafbaar feit de openbare orde verstoort. Dan kan 
cameratoezicht worden toegepast op de hiervoor beschreven wijze, maar het is dan zuiverder om 
opsporing als doelstelling van het cameratoezicht te gebruiken. Dat betekent dan dus dat een vaste 
camera in het publieke domein gebruikt, wordt ingezet op basis van artikel 2 van de Politiewet 1993.  
 
Laatstgenoemd wettelijk regime is ook van toepassing als cameratoezicht wordt gebruikt in plotseling 
optredende situaties van verstoring van de openbare (rechts)orde. Als in het publieke domein 
bijvoorbeeld emoties om welke reden dan ook hoog oplopen en de situatie op enigerlei manier uit de 
hand dreigt te lopen, dan kan cameratoezicht in een mobiele vorm worden toegepast. Hierbij moet 
worden gedacht aan door de politie gebruikte zogenaamde helm- en/of bodycamera’s of camera’s in 
of op politievoertuigen. Al deze vormen van camera-inzet vallen, vanwege het plotseling optreden en 
het kortdurende karakter, onder het uitvoeren van de dagelijkse politietaak, in deze gevallen dus 
onder de werking van artikel 2 van de Politiewet 1993. 
 
Alle andere vormen van cameratoezicht met als primaire doelstelling opsporing en de bescherming 
van eigendommen (bijvoorbeeld op bedrijventerreinen) vallen buiten de scope van de in deze 
rapportage bedoelde mogelijkheden van cameratoezicht en worden hier dus niet behandeld.  
 
De doelstelling van het toezicht en het daaraan verbonden juridische kader geven ook meteen 
duidelijkheid over de verantwoordelijkheid voor de inzet en de bewaartermijnen van de gegenereerde 
beelden. Openbare orde valt onder de burgemeester en opsporing onder het Openbaar Ministerie, in 
casu de Officier van Justitie. In het kader van de openbare orde verkregen beelden mogen 4 weken 
worden bewaard (en verwerkt), in het kader van opsporing verkregen beelden mogen in beginsel 1 
jaar worden bewaard (en verwerkt). 


                                                      
7 Zie de ‘Handreiking cameratoezicht 2009, pagina 10, één na laatste alinea, laatste zin 
8 De minister van Veiligheid en Justitie heeft bij brief de dato 1 december 2011, gericht aan de voorzitter van de Tweede 
Kamer, aangegeven artikel 151c Gemeentewet te willen aanvullen ten behoeve van de toepassing van tijdelijk en flexibel 
cameratoezicht. Hij schrijft te verwachten ter zake in het voorjaar van 2012 een consultatieronde te kunnen starten. Omdat het 
om mogelijk toekomstig beleid en/of wetgeving gaat, is de inhoud van de brief niet in deze rapportage verwerkt. De brief is ad 
informandum als bijlage hierbij gevoegd. 
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Bijlage 2: wettekst artikel 151c Gemeentewet 


1. De raad kan bij verordening de burgemeester de bevoegdheid verlenen om, indien dat in het 
belang van de handhaving van de openbare orde noodzakelijk is, te besluiten tot plaatsing van vaste 
camera’s voor een bepaalde duur ten behoeve van het toezicht op een openbare plaats als bedoeld in 
artikel 1 van de Wet openbare manifestaties en andere bij verordening aan te wijzen plaatsen die voor 
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een ieder toegankelijk zijn. De burgemeester bepaalt de duur van de plaatsing en wijst de openbare 
plaats of plaatsen aan, met inachtneming van hetgeen daaromtrent in de verordening is bepaald. 


2. De burgemeester stelt, na overleg met de officier van justitie in het overleg, bedoeld in artikel 14 
van de Politiewet 1993, de periode vast waarin in het belang van de handhaving van de openbare 
orde daadwerkelijk gebruik van de camera’s plaatsvindt en de met de camera’s gemaakte beelden in 
elk geval rechtstreeks worden bekeken. 


3. De burgemeester bedient zich bij de uitvoering van het in het eerste lid bedoelde besluit van de 
onder zijn gezag staande politie. 


4. De aanwezigheid van camera’s als bedoeld in het eerste lid is op duidelijke wijze kenbaar voor een 
ieder die de desbetreffende openbare plaats betreedt. 


5. Met de camera’s worden uitsluitend beelden gemaakt van een openbare plaats als bedoeld in 
artikel 1 van de Wet openbare manifestaties en andere bij verordening aan te wijzen plaatsen die voor 
een ieder toegankelijk zijn. 


6. De met de camera’s gemaakte beelden mogen in het belang van de handhaving van de openbare 
orde worden vastgelegd. 


7. De verwerking van de gegevens, bedoeld in het zesde lid, is een verwerking als bedoeld in de Wet 
politiegegevens, met dien verstande dat, in afwijking van het bepaalde in artikel 8 van die wet, de 
vastgelegde beelden na ten hoogste vier weken worden vernietigd en de gegevens, bedoeld in het 
zesde lid, indien er concrete aanleiding bestaat te vermoeden dat die gegevens noodzakelijk zijn voor 
de opsporing van een strafbaar feit, ten behoeve van de opsporing van dat strafbare feit kunnen 
worden verwerkt. 


8. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden met het oog op de goede uitvoering van 
het toezicht, bedoeld in het eerste lid, regels gesteld omtrent: 


a. de vaste camera’s en andere technische hulpmiddelen benodigd voor het toezicht, bedoeld 
in het eerste lid, en de wijze waarop deze hulpmiddelen worden aangebracht; 


b. de personen belast met of anderszins direct betrokken bij de uitvoering van het toezicht; en 


c. de ruimten waarin de waarneming of verwerking van door het toezicht vastgelegde beelden 
plaatsvindt. 
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Geen harde noodzaak voor cameratoezicht  in centrum 
 
Onderzoek van CrimiNee! wijst uit dat er geen harde noodzaak is voor cameratoezicht in het 
centrum.  De bestaande veiligheidsmaatregelen werken voldoende. De kosten van 
cameratoezicht wegen niet op tegen de baten. De burgemeester consulteert de gemeenteraad 
over zijn beslissing om niet te starten met cameratoezicht in het centrum. De gemeenteraad 
bespreekt dit advies tijdens de Politieke Markt op 4 (of 18) april.  
 
Zaken op orde 
De stichting CrimiNee! heeft onderzoek gedaan naar nut en noodzaak van cameratoezicht in 
Deventer. Uit het onderzoek komt naar voren dat alle partijen goed samenwerken en dat veel 
bestaande veiligheidsmaatregelen resultaat opleveren. Burgemeester Andries Heidema: “De 
gemeente, de politie en de horecaondernemers werken er hard aan dat mensen veilig kunnen uitgaan 
in Deventer. Cameratoezicht is een duur instrument waarvoor de harde noodzaak nu ontbreekt.” 
 
Voor het onderzoek heeft CrimiNee! interviews afgenomen bij onder andere de horeca, politie, 
Openbaar Ministerie en gemeente.  
 
Financiën 
De kosten zijn afhankelijk van het aantal camera’s dat nodig is, aanpassingen op locaties, het 
transport van beelden of het uitlezen ervan. Uit voorbeelden in andere steden blijkt dat het al gauw om 
aanschafkosten tussen 300.000 tot  500.000 euro. Voor beheer/gebruik moet gerekend worden op 
30.000 en 35.000 euro per jaar in een stad als Deventer. 
 
 
 
Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met een woordvoerder van de 
gemeente Deventer, telefoonnummer 14 0570, e-mail: communicatie@deventer.nl. 
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