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Onderwerp: Aanschaf mobiele camera-unit 
 
1. Voorstel 
U wordt voorgesteld in 2014 een Mobiele Camera Unit (MCU) voor een bedrag van     
€ 60.000 aan te schaffen en de kapitaallasten van deze investering te dekken uit het 
investeringsvolume en de overige jaarlijkse exploitatielasten van € 6.000 op te vangen binnen 
bestaande budgetten van veiligheid.  
Verder wordt voorgesteld de camera in bruikleen te geven aan het wijkteam Ridderkerk van de 
politie eenheid Rotterdam. 
 
2. Aanleiding 
In 2012 is veelvuldig gebruik gemaakt van mobiel cameratoezicht met een daarvoor bestemde 
MCU van de politie. Deze MCU is op verschillende locaties succesvol ingezet, zoals het Sint 
Jorisplein, het sportplein in Bolnes en op de Geerlaan. Het gebruik van deze MCU heeft 
bijgedragen aan de veiligheid van Ridderkerk. 
 
3. Aspecten 
Waarom zelf een mobiele camera aanschaffen en deze in bruikleen geven aan het wijkteam 
Ridderkerk van de politie eenheid Rotterdam? 
De politie eenheid Rotterdam heeft sinds het begin van 2010 zes MCU’s in bezit. Deze hebben hun 
nut bewezen en zijn inmiddels algemeen bekend binnen de regio. Een aantal van deze 
Rotterdamse MCU’s is in 2012 ingezet in Ridderkerk. Er is in de regio veelvuldig vraag naar de 
inzet vanuit gemeenten. Met name gedurende de evenementenperiode (maart t/m oktober) leidt dit 
tot extra druk en het veelvuldig aanvragen van MCU’s. Dit is dan ook de reden dat de 
burgemeester van Rotterdam heeft besloten een aantal extra MCU’s voor de politie te financieren. 
Dit maakt het totale aantal MCU’s acht, waarvan er twee uitsluitend voor Rotterdam ingezet 
kunnen worden.  
 
Een van de voordelen van het in bruikleen geven van een MCU aan het wijkteam van Ridderkerk is 
dat er altijd een MCU voorhanden is op het moment dat een locatie daarom vraagt. Daarnaast kan 
de eigen MCU in vergelijking met andere mobiele camera’s, voorzien in situaties die directe inzet 
van cameratoezicht verlangen.  
 
De MCU wordt ingezet bij vormen van ernstige overlast en/of dreiging hiervan of van een risicovol 
evenement. Het beslissen van het plaatsen van de MCU ligt in handen van politie en justitie.  
Dit gebeurt echter wel altijd in overleg met de gemeente. Hierbij wordt rekening gehouden met de 
beginselen van subsidiariteit en proportionaliteit. 
 
Een ander voordeel is dat het beheer van de MCU niet voor rekening komt van onze ambtelijke 
organisatie, in tegenstelling tot het zelfstandig inzetten van (mobiele) camera’s op grond van artikel 
151c van de Gemeentewet. 
Het is wel duidelijk dat op het moment dat wij een MCU in bruikleen geven aan het wijkteam 
Ridderkerk, dit capaciteit van hen vraagt. Inmiddels hebben de waarnemend districtchef alsook de 
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wijkteamchefs Ridderkerk aangegeven dat de politie eenheid Rotterdam akkoord gaat met het in 
bruikleen ontvangen van een MCU. 
Het plaatsen van een MCU kan ook een gevoel van onveiligheid teweeg brengen, wanneer bij 
ernstige overlast plotseling een dergelijke camera wordt geplaatst. Het doel van de inzet van de 
MCU is echter dat deze gevoelens van onveiligheid na succesvolle inzet zijn verdwenen of 
afgenomen. 
 
4. Aanpak/Uitvoering 
Wanneer u besluit tot aanschaf van de MCU, gaan wij afspraken maken met de politie over de 
inzet van de camera. Hierbij nemen wij een voorbeeld aan gemeente Rotterdam, die aan de 
aanschaf en inzet van de MCU’s ook enkele voorwaarden heeft gesteld. Een van deze 
voorwaarden is, zoals eerder al gesteld, in ieder geval dat de MCU alleen ingezet wordt op 
Ridderkerks grondgebied. Deze afspraken worden vastgelegd in een nog op te stellen convenant. 
 
De inzet van de aangeschafte MCU zal na een jaar geëvalueerd worden in samenwerking met de 
politie. 
 
5. Kosten/Opbrengsten/Dekking 
Voor de aanschaf van één MCU is een investering nodig van € 60.000 in 2014. De jaarlijkse 
kapitaallasten (afschrijving en rente) bedragen € 14.700 vanaf 2015. 
Daarnaast is een jaarlijks budget nodig voor het exploiteren van de MCU. Deze kosten zijn 
afhankelijk van het aantal inzetten en de tijdsduur per inzet. Hierbij kunt u denken aan 
abonnementskosten van de internetaansluiting, kosten voor energievoorziening en reguliere 
onderhoudskosten. In totaal houden wij rekening met € 6.000 aan jaarlijkse exploitatielasten. 
In de 1e programmamonitor 2013 is het voornemen om een mobiele camera aan te schaffen al 
gemeld (zie blz. 201). In de 2e programmamonitor 2013 is de aanschaf aangekondigd in het 
‘Overzicht nieuwe investeringen in voorbereiding’ in de bijlage over het investeringsvolume (zie blz. 
179). Wij stellen u nu voor om over te gaan tot de aanschaf van één MCU en de kapitaallasten te 
dekken uit het investeringsvolume en de overige jaarlijkse exploitatielasten op te vangen binnen 
bestaande budgetten van veiligheid. Omdat dit voorstel gedekt wordt binnen bestaande middelen  
is geen afzonderlijke begrotingswijziging nodig.   
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