
 

Motie 2020 - 85 

Motie inzet mobiele camera unit 

Inhoud van de motie 
De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter bespreking van het voorstel van burgemeester en 

wethouders, tot behandeling van de Programmabegroting 2021 - 2024; 

overwegende dat: 

1. veiligheid een voorwaarde is voor een aantrekkelijke gemeente; 

2. cameratoezicht de veiligheid binnen onze gemeente kan verbeteren; 

3. cameratoezicht in goede samenwerking met politie een preventieve werking kan hebben op 

overlast dan wel crimineel gedrag; 

4. cameratoezicht ook de kans op aanhouding vergroot; 

is van mening dat: 

a. het gebruik van de mobiele camera unit (MCU) veelal een preventieve werking heeft op het 

gedrag van mensen in de omgeving; 

b. een mobiele camera unit snel en flexibel inzetbaar is; 

c. een mobiele camera unit een bijdrage levert aan het handhaven van de openbare orde en het 

verbeteren van de veiligheid; 

d. de mobiele camera al regelmatig met succes kortstondig is ingezet op locaties; 

verzoekt de burgemeester om: 

1. de mobiele camera unit niet alleen kortstondig, maar ook frequenter en preventief in te zetten; 

2. de eigen MCU vaker roulerend in te zetten op verschillende hotspots in Ridderkerk; 

3. in samenwerking met de politie te inventariseren, op welke uiteenlopende locaties binnen de 

gemeente deze camera doelmatig kan worden ingezet, zoals bijvoorbeeld de fietsenstalling 

aan de Rotterdamseweg, in het Oosterpark, tijdens evenementen etc.  

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

De raadsleden,  



Dick Breeman, CDA Petra van Nes -de Man, Burger op 1  

Lucien Westbroek, Partij 18PLUS Cora van Vliet, Echt voor Ridderkerk 

Jim Kloos, Echt voor Ridderkerk 

Algemene informatie 
Betreft raadsvoorstel nr. 190902 

Behandeld in de raadsvergadering van 5 november 2020 

Samenvatting 
Onderwerp is de inzet van de mobiele camera unit. De burgemeester wordt verzocht deze niet 

alleen kortdurend in te zetten maar ook frequenter. Tevens wordt verzocht met de politie te 

inventariseren op welke locaties in de gemeente dat doelmatig zou zijn. 

Uitslag stemming 
De motie is aangenomen. 

Stemverhouding 
Voor: 27 (VVD, CDA, Echt voor Ridderkerk, ChristenUnie, SGP, Burger op 1, Partij 18PLUS, 

Leefbaar Ridderkerk, PvdA) 

Tegen: 2 (GroenLinks, D66) 

Afdoening 
Deze motie is afgedaan in de raadsvergadering van 11 februari 2021 n.a.v. raadsinformatiebrief 

d.d. 11 december 2020 met een eerste reactie op aangenomen moties Begrotingsraad. 
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