
Artikel 40 vragen over Inzet MCU bij calamiteiten en/of preventie 

Schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders Ridderkerk (RvO, artikel 40) 

Datum 

19 februari 2021 

Onderwerp 

Inzet mobiele camera unit bij calamiteiten en/of preventie 

Vragensteller 

Karin Kayadoe, Leefbaar Ridderkerk 

Vragen 

Op zaterdag 6 februari 2021 stond in de krant-online van Groot Nissewaard een artikel met 

betrekking tot de inzet van een mobiele camera unit. Burgemeester stopt voorlopig gebruik van 

mobiele camera’s. Citaat artikel: Op grond van de wet moeten burgers in kennis worden gesteld 

van de mogelijkheid dat zij op beelden kunnen voorkomen zodra zij het gebied betreden dat valt 

binnen het bereik van deze camera’s. Aan deze vereiste moet niet alleen worden voldaan bij het 

vastleggen van beelden, maar ook als er sprak is van monitoring en er dus geen opnames worden 

gemaakt. Het niet kenbaar maken van cameratoezicht is strafbaar. Einde citaat. De betreffende 

burgemeester heeft de journalist laten weten de mobiele camera’s voorlopig niet meer in te zetten, 

tot het hele proces zorgvuldig is nagelopen en eventuele verbeterpunten doorgevoerd zijn.  

Daarom heeft onze fractie de volgende vragen: 

1. In artikel 151c van de Gemeentewet is vastgelegd aan welke privacy-normen cameratoezicht 

op openbare plaatsen moet voldoen. Wordt bij het plaatsen van een mobiele camera unit in 

Ridderkerk duidelijk kenbaar gemaakt dat cameratoezicht en dus sprake is van opnames of 

monitoring? Zo ja, hoe wordt dit kenbaar gemaakt? Zo nee, betekent dit dan dat dit strafbaar 

is?  

2. Volgens de autoriteit Persoonsgegevens mag een mobiele camera unit alleen ingezet worden 

als minder vergaande maatregelen niet voldoende zijn gebleken om de openbare orde te 

handhaven. Is in elk geval dat de MCU is ingezet gebleken dat minder vergaande maatregelen 

niet afdoende zijn geweest? Zo ja, waaruit blijkt dat en op welke wijze kunnen wij als 

hoofdverantwoordelijk dit indien nodig controleren? Heeft de recente plaatsing van de MCU 

aan het Dillenburgplein aan deze voorwaarden voldaan? Wat is dan het pakket aan andere 

maatregelen geweest? 

 



Gelet op het bepaalde in artikel 40 van het Reglement van Orde voor de raad verzoek ik u om 

schriftelijke beantwoording van deze vragen.  
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