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Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Reusel-De Mierden;
Gelet op het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens, de Gemeentewet en het Wetboek
van Strafvordering;
In aanmerking nemende dat






De veiligheid van personen en de beveiliging van het gemeentehuis van groot belang is;
De gemeente de verantwoordelijkheid heeft te zorgen voor een veilig gemeentehuis;
Er onlangs een dreigingsinschatting is gemaakt door de politie Oost-Brabant, waarna in
opdracht van de Hoofdofficier van Justitie en in samenwerking met de politie een plan is
gemaakt voor het noodzakelijke cameratoezicht;
Het instellen van cameratoezicht één van de methoden is om de veiligheid te verbeteren;
De privacy van groot belang is. Hiermee dient met grote zorgvuldigheid te worden omgegaan.

Besluit:
De locatie Kerkplein/Wilhelminalaan aan te wijzen waarbinnen cameratoezicht zal plaatsvinden zoals
aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening;
Over te gaan tot het instellen van cameratoezicht door middel van het plaatsen van zeven camera’s
op de locaties zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening.
Proportionaliteit en subsidiariteit
Het primaire doel van het cameratoezicht is beveiligen. Dat wil zeggen voorkomen van activiteiten
waarbij de veiligheid van personen en goederen in het geding komt en het vergroten van het
veiligheidsgevoel van bezoekers en gemeentepersoneel. Dit betekent dat het cameratoezicht
plaatsvindt voor de bescherming van gemeentelijke eigendommen en personen. Daarnaast zullen de
camera's worden gebruikt om de politie en andere hulpdiensten efficiënter en effectiever te
informeren. Daarbij kan het cameratoezicht bijdragen aan een verificatie van (alarm)meldingen in het
gemeentehuis, hetgeen voor politie-inzet wordt vereist.
De camerabeveiliging voldoet aan de voorwaarden van de Wet bescherming persoonsgegevens
(Wbp). Nu daaraan is voldaan is een melding bij het College Bescherming Persoonsgegevens niet
nodig.
Het cameratoezicht richt zich op de beveiliging van het gemeentehuis. Er is gekozen voor een reactief
beveiligingsconcept. De camerabeelden worden pas uitgekeken na een incident. Als het in de
toekomst nodig blijkt dat er noodzaak ontstaat om incidenten te voorkomen door vroegtijdig ingrijpen,
dan wordt een proactief beveiligingsconcept toegepast. De camera's worden dan in verbinding gesteld
met een toezichtcentrale. Het resultaat daarvan is een betere en snellere verificatie van alarmeringen,
een adequate alarmopvolging door particuliere beveiligingsbedrijven en een korte reactietijd door de
politie.
Gebiedsbepaling
De camera's worden geplaatst aan het gemeentehuis. De exacte locatie en het aantal camera's is
weergegeven op de tekening die onderdeel uitmaakt van dit besluit. De exacte locatie en het aantal
camera’s is vastgesteld in opdracht van de Hoofdofficier van Justitie met behulp van de politie OostBrabant, afdeling Bewaken en Beveiligen. Het plaatsingsplan wordt periodiek met politie en
installateur geëvalueerd.
Privacybescherming

Personen die zich doorgaans in het camerabewakingsgebied ophouden zijn:
 Personeelsleden van de gemeente alsmede hun klanten(bezoekers) en relaties;
 Doorgaand (voetgangers)verkeer aan de voor- en achterzijde van het gemeentehuis.
De privacybescherming van personen wordt te allen tijde gewaarborgd. Door middel van het
opstellingsplan van de camera's wordt gekeken naar de veiligheid van de toegangen en vluchtwegen
van het gemeentehuis. Van de camera's die gedeeltelijk de openbare ruimte bekijken is persoons- of
gezichtsherkenning geen doelstelling.
Opslag en verwerking camerabeelden
 De beelden worden digitaal opgenomen;
 De opslag van de beelden bevindt zich in een beveiligd gebied in het gemeentehuis;
 De beelden zullen 14 dagen worden bewaard. Deze bewaartermijn is nodig om een periode
van combinatie feestdagen met aansluitend weekeinde te kunnen overbruggen.
Beschikbaarstelling camerabeelden
Ten behoeve van de opsporing en vervolging van strafbare feiten kan politie of het openbaar
ministerie een verzoek tot het verkrijgen van de camerabeelden indienen, middels het daarvoor
bestemde formulier, samengevoegd met de aanvraag "vordering verstrekking historische gegevens
inzake de artikelen 126nd en 126ud 1e lid van het Wetboek van Strafvordering. De beelden kunnen
gevorderd worden bij de gemeente.
Dit besluit treedt in werking één dag na bekendmaking in het gemeenteblad.
Vastgesteld op 11 november 2014
Burgemeester en wethouders van Reusel-De Mierden
De secretaris
de burgemeester
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Bijlagen: situatieschets betreffende de locatie van de te plaatsen camera’s
Situatieschets: Kerkplein/Wilhelminalaan te Reusel
Rode punt: camera

Als u het niet eens bent met dit besluit dan kunt u een bezwaarschrift sturen naar het college van
burgemeester en wethouders, de gemeenteraad of de burgemeester.
Het adres is: Postbus 11, 5540 AA te Reusel.
U dient het bezwaarschrift binnen zes weken na de dag waarop het besluit is verzonden op te sturen.
Zo weet u zeker dat uw bezwaar behandeld wordt. Zorgt u ervoor dat het bezwaarschrift tenminste de
volgende gegevens bevat:
1. uw naam, adres, datum en handtekening;
2. een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (u kunt bij voorbeeld datum en
kenmerk vermelden of een kopie meesturen);
3. de reden(en) waarom u bezwaar maakt.
U kunt ook digitaal een bezwaarschrift indienen via onze website www.reuseldemierden.nl onder
Inwonersloket. U dient daarvoor te beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).
Kunt u niet wachten tot het bezwaarschrift behandeld is? Vraag dan om een voorlopige voorziening bij
de voorzieningenrechter. Zie de website: www.rechtspraak.nl.

