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Betreft: Schriftelijke vragen ex artikel 40 RvO inzake inzet MC3U bij calamiteiten en/of preventie

Geachte mevrouw Kayadoe,

In uw brief van 19 februari jl. heeft u vragen gesteld. Onderstaand leest u onze reactie op de door u
gestelde vragen .

Vraag 1
In artikel 151 c 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?

Antwoord:

Iedere inzet wordt door de politie kenbaar gemaakt aan omwonenden mondeling en/of bij brief. Bij de
inzet van vaste camera’s moeten er borden staan om de mensen te waarschuwen die het gebied binnen
lopen. Bij de inzet van een mobiele camera hoeft dit niet. De aanwezigheid van de camera is opvallend
en dusdanig zichtbaar dat geacht wordt dat men door heeft dat ze gefilmd worden.

Vraag 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 hoofdverantwoordelijke 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?

Antwoord:

De MCU wordt ingezet op basis van de politiewet en wordt ingezet bij vormen van ernstige overlast en/of
dreiging hiervan of bij een risicovol evenement. De burgemeester besluit dit in samenspraak met de
politie. De inzet van de MCU moet subsidiair en proportioneel zijn en dient als ultimum remedium.



Als de MCU wordt geplaatst worden daarnaast vaak nog andere maatregelen getroffen. Ook op het
Dillenburgplein was dit het geval. Naast de inzet van de MCU zijn hier andere maatregelen getroffen in
overleg met de ondernemers. Deze maatregelen bestonden uit het in kaart brengen van de overlast
gevende jongeren, extra inzet van politie, gemeentelijke toezichthouders en jongerenwerk. Ook is er
gekeken naar fysieke maatregelen zoals het plaatsen van extra verlichting, borden met verboden toegang
achter de winkels en het ophangen van mosquitos. Omdat het niet mogelijk is om dag en nacht een
agent, boa ofjongerenwerker op het plein te zetten, is daarnaast ook de MCU ingezet. Niet in alle
gevallen is het mogelijk om eerst minder vergaande maatregelen te treffen, dan wordt de MCU meteen
ingezet. Dit kan bijvoorbeeld zijn bij een reeks overvallen of (auto)inbraken in een bepaald gebied.

In het kader van de privacy moet een zogenoemde DPIA (Data Protection Impact Assessment) aanwezig
zijn. Deze DPIA wordt gemaakt door de verwerkingsverantwoordelijke en dat is de politie. Zij hebben dit
op orde

Zoals gevraagd in de aangenomen motie 'Frequentere inzet mobiele camera unif tijdens de
begrotingsraad op 5 november 2020 zal de MCU maximaal ingezet worden binnen de daarvoor geldende
regels

Wij vertrouwen erop u voor dit moment voldoende te geïnformeerd
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