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Programma/Paragraaf

1. Veiligheid

Openbaar

Ja

Portefeuillehouder

Burg. L. Poppe-De Looff

De burgemeester van de gemeente Zundert;
gelezen het bepaalde in art. 151 c van de Gemeentewet en artikel 2;77 van de Algemene Plaatselijke Verordening
gemeente Zundert 2017;
overwegende dat;
er op en rondom het skateplein gelegen aan de Jasmijnring/Azalearing te Zundert diverse incidenten en
overlastmeldingen over jeugd zijn binnengekomen;
cameratoezicht bijdraagt aan het voorkomen en vastleggen van incidenten;
dat naast het cameratoezicht ook toezicht van politie, buitengewone opsporingsambtenaren en
jongerenwerkers plaatsvindt.;
het cameratoezicht in de hierna genoemde gebieden voldoet aan de eisen die artikel 151c van de Gemeentewet
stelt aan het instellen van cameratoezicht (bijvoorbeeld kenbaarheid van cameratoezicht, proportionaliteit en
subsidiariteit);
de belangen van openbare orde, het voorkomen van wanordelijkheden en van strafbare feiten en de
bescherming van de gezondheid in het onderhavige geval zwaarder wegen dan het individuele belang van
burgers (bescherming van persoonlijke levenssfeer);
de duur van de aanwijzing en de omvang van de gebieden proportioneel zijn in relatie tot het beoogde legitieme
doel;
de teamchef van politie en de Officier van Justitie in overleg met de burgemeester hebben ingestemd met het
inzetten van cameratoezicht en de politie medewerking verleent aan het toepassen van cameratoezicht;
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besluit:
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1.
2.
3.
4.
5.

Het gebied skateplein Jasmijnring/Azalearing, zoals aangegeven op bijgaande tekening bij dit besluit,
aan te wijzen als openbare plaats waar cameratoezicht wordt ingevoerd;
Dat de camerabeelden voor een periode van 28 dagen zullen worden bewaard;
Dat er geen sprake zal zijn van het permanent uitlezen van de camera's, maar dat afhankelijk van de
specifieke situatie wel live beelden achteraf uitgelezen kunnen worden;
Dat op dit cameratoezicht de privacybescherming van toepassing is zoals die is neergelegd in de Wet
op de Politieregisters;
Tot het plaatsen van camera's van de duur van 1 jaar te weten voor de periode van 21 juni 2018 t/m
20 juni 2019

Mogelijkheid indienen bezwaar/voorlopige voorziening
Op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen deze
beschikking bezwaar maken. Een bezwaarschrift dient binnen zes weken na de datum van verzending van de
beschikking (aan de aanvrager) te worden gericht aan de burgemeester van de gemeente Zundert, Postbus
10.001, 4880 GA Zundert. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste de naam en het
adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van de beschikking waartegen het bezwaar is gericht
en de gronden van het bezwaar.
Tevens kunt u op grond van artikel 8:81 Awb, als onverwijlde spoed dat vereist, een voorlopige voorziening
aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht,
Postbus 90.006, 4800 PA Breda. Voor een dergelijk verzoek bent u griffierecht verschuldigd.

Aldus besloten op <datum besluit>
de burgemeester van de gemeente Zundert,

L.C. Poppe-de Looff
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