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Aan de gemeenteraad 
 
Voorgesteld Besluit 
 
1 Het principebesluit te nemen om in te stemmen met de vervanging van het camerasysteem. 
2 De burgemeester te machtigen de verdere uitwerking te realiseren. 
 
 
Samenvatting 
 
In Maarssendorp en de wijk Bisonspoor in Maarssenbroek is reeds vele jaren cameratoezicht van 
toepassing. Gelet op de uitwerking van de meerjarenvisie cameratoezicht in de stuurgroep, opgesteld 
door de politie regio Utrecht en gemeenten, is de vervanging van het huidige camerasysteem in 
Maarssen-dorp en Maarssenbroek ‘on hold’ gezet.  
Op respectievelijk 9 maart 2010 en 12 april 2010 heeft het college en de raad van de voormalige 
gemeente Maarssen besloten de Reserve Integrale Veiligheid te bestemmen ten behoeve van de 
regionalisering van het cameratoezicht door middel van de 6e wijziging van de programmabegroting 2010. 
In de laatste stuurgroep in september 2012 is duidelijk geworden dat er op dit moment te weinig animo 
van gemeenten is om aan te sluiten bij de regionale toezichtcentrale en dat de invoering van de Nationale 
Politie ook op het vlak van cameratoezicht veel onzekerheden met zich meebrengt. Door het college is 
hierop besloten op dit moment niet aan te sluiten bij de regionale toezichtcentrale, maar het huidige 
camerasysteem te vervangen waarbij rekening wordt gehouden met de mogelijkheid tot aansluiting in de 
toekomst. Voorgesteld wordt de noodzakelijke middelen hiervoor vrij te maken. 
De technische levensduur van de camera’s (de oudste camera’s zijn elf jaar oud) is reeds verstreken. In 
december 2011 is de eerste camera uitgevallen en vervangen. De verwachting is dat steeds meer 
camera’s uitvallen of te slecht werken om bruikbare beelden te produceren. Reparatie van deze 
verouderde camera’s is geen optie meer. Ook de opnameapparatuur en het uitkijksysteem zijn vanwege 
ouderdom en achteruitgang in prestaties aan vervanging toe. De vervanging van het gehele systeem is 
dan ook noodzakelijk. 
 
 
Bijlagen 
- N.v.t. 
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Doel en beoogd maatschappelijk effect 
In Maarssen-dorp en Bisonspoor is reeds vele jaren cameratoezicht van toepassing. Dit cameratoezicht 
heeft als doel de handhaving van de openbare orde en vindt plaats op basis van de Gemeentewet. De 
camerabeelden worden op gezette tijden structureel live-uitgekeken door een particulier 
beveiligingsbedrijf. Zij informeren vervolgens de politie op basis van deze beelden. 
 
In het coalitieprogramma 2011-2014 ‘Stabiliteit en Vertrouwen’ staat: toezicht in de vorm van 
cameratoezicht is essentieel voor de aanpak van verschillende vormen van (kleine) criminaliteit en 
overlast. We investeren hierin zodat deze instrumenten daadwerkelijk resultaat opleveren. 
 
Argumenten 
De politie regio Utrecht en gemeenten hebben samen een meerjarenvisie cameratoezicht opgesteld, die is 
vastgesteld in het Regionaal College van 31 maart 2008. Deze visie is de afgelopen jaren uitgewerkt in 
een stuurgroep waarin de burgemeester van de voormalige gemeente Maarssen, respectievelijk Stichtse 
Vecht, zitting had. Hierdoor is de vervanging van het huidige camerasysteem in Maarssen-dorp en 
Maarssenbroek ‘on hold’ is gezet. 
 
Op respectievelijk 9 maart 2010 en 12 april 2010 heeft het college en de raad van de voormalige 
gemeente Maarssen besloten de Reserve Integrale Veiligheid te bestemmen ten behoeve van de 
regionalisering van het cameratoezicht door middel van de 6e wijziging van de programmabegroting 2010. 
 
In de laatste stuurgroep in september 2012 is duidelijk geworden dat er op dit moment te weinig animo 
van gemeenten is om aan te sluiten bij de regionale toezichtcentrale en dat de invoering van de Nationale 
Politie ook op het vlak van cameratoezicht veel onzekerheden met zich meebrengt. De stuurgroep heeft 
uitgesproken behoefte te hebben aan een herijking van de regionale visie zodra meer zicht is op de 
contouren van cameratoezicht binnen de Nationale Politie. In de tussenliggende periode zal aan 
gemeenten ruimte worden geboden cameratoezicht toe te passen op basis van de Gemeentewet. Het 
uitgangspunt hierbij is dat afstemming wordt gezocht met de regionale toezichtcentrale om de 
levensvatbaarheid van de gekozen oplossing te waarborgen.    
 
Door het college is besloten op dit moment niet aan te sluiten bij de regionale toezichtcentrale, maar het 
huidige camerasysteem te vervangen waarbij rekening wordt gehouden met de mogelijkheid tot 
aansluiting in de toekomst. Dit betekent concreet dat vrijwel alle bestaande apparatuur, inclusief camera’s, 
vervangen gaan worden teneinde een stabiel uitkijksysteem te behouden. Dit is noodzakelijk vanwege de 
ouderdom van de apparatuur, de teruglopende beeldkwaliteit en de toename aan storingen. De 
burgemeester is door het college gemachtigd om de verdere uitwerking te realiseren. 
 
Financiën en risico’s 
Voor een nieuw lokaal camerasysteem zal een investering moeten worden gedaan. Het bedrag voor de 
aanschaf van een nieuw lokaal camerasysteem is op dit moment nog niet exact bekend. Gevraagd wordt 
om het principebesluit te nemen in te stemmen met de vervanging van het camerasysteem. Ter uitvoering 
van dit besluit wordt voorgesteld de burgemeester te machtigen de verdere uitwerking te realiseren. De 
burgemeester zal de raad periodiek op de hoogte brengen van de vorderingen. Nadat de procedure voor 
de aanschaf is doorlopen zullen de definitieve financiële consequenties in de Voorjaarnota 2013 worden 
betrokken.  
 
Voorstel 
1. Het principebesluit te nemen om in te stemmen met de vervanging van het camerasysteem;  
2. De burgemeester te machtigen de verdere uitwerking te realiseren.  
 
 
30 oktober 2012 
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht 
 
Gemeentesecretaris   Burgemeester 
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