MOTIE VAN DE RAADSLEDEN DAAN KARDOL (SGP), KARIN KAYADOE
(LEEFBAAR RIDDERKERK), VICTOR MIJNDERS (CDA), ILSE VERDIESEN (VVD) EN LUCIEN
WESTBROEK (PARTIJ 18PLUS) INZAKE ONDERZOEK IMPLEMENTATIE ANPR CAMERA’S IN
RIDDERKERK
Voorgesteld: 17 september 2020
Nr. 2020 – 70
De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter bespreking van het voorstel van burgemeester en
wethouders, nr. 120416, agendapunt 5. Integraal Veiligheidsbeleid 2020-2023;
overwegende dat:
1. criminaliteit zich niet aan gemeentegrenzen houdt;
2. Ridderkerk vanwege de uitvalswegen een gunstige ligging heeft voor criminele activiteiten;
3. (Automatic NumberPlate Recognition) ANPR-camera technologie, zowel nationaal als
internationaal, een ruimschoots bewezen technologie is voor opsporingsdiensten;
4. inzet van ANPR-camera technologie bijdraagt aan de preventie, opsporing en aanpak van onder
andere ondermijning en drugshandel;
5. gemeente Barendrecht inmiddels ook heeft ingezet op het plaatsen van camera’s op twee door de
politie geadviseerde locaties;
is van mening dat:
a. Ridderkerk gebaat is bij een grotere veiligheid en betere kansen voor opsporing;
b. zaken als ondermijning en drugshandel op een effectieve manier moeten worden
aangepakt;
c. het Integraal Veiligheidsbeleid 2020-2023 deze zaken ook als prioriteit benoemt;
d. een gezamenlijk aanpak met buurgemeenten effectiever en efficiënter kan zijn;
verzoekt het college om:
1. inzichtelijk te maken wat er structureel dan wel incidenteel benodigd is om ANPR-camera’s in te
zetten voor het terugdringen en zo mogelijk voorkomen van criminaliteit in Ridderkerk en het
opsporen van criminelen;
2. advies te vragen aan politie en Openbaar Ministerie over het gewenste aantal ANPR-camera’s en
locaties in Ridderkerk;
3. daarbij ook na te gaan of er op dit punt mogelijkheden zijn tot samenwerking met de overige
gemeenten die vallen onder het basisteam Oude-Maas;
4. de raad hierover vóór 25 december 2020 te informeren;
en gaat over tot de orde van de dag.
De raadsleden,
Daan Kardol, SGP

Karin Kayadoe, Leefbaar Ridderkerk

Victor Mijnders, CDA

Ilse Verdiesen, VVD

Aangenomen

Lucien Westbroek, Partij 18PLUS

Verworpen

Stemverhouding:
Voor 26: VVD, CDA, Echt voor Ridderkerk, ChristenUnie, D66, SGP, Burger op 1, Partij 18PLUS,
Leefbaar Ridderkerk, PvdA.
Tegen 1: GroenLinks
Afgedaan n.a.v. raadsinformatiebrief d.d. 2 april 2021 in de commissie Samen leven 19 mei 2021
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