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Aan de Raad, 

Enkele maanden geleden hebben meerdere raadsleden gebruikgemaakt van het aanbod van 
de politie om eens mee te lopen tijdens een horecasurveillance in het centrum van Steenbergen. 
Zij werden toen ook meegenomen naar de ruimte in het districtsbureau te Bergen op Zoom waar 
de beelden worden bekeken van de vaste camera's die staan opgesteld in het uitgaansgebied 
van Bergen op Zoom. Dit was aanleiding voor de fractie StAn om de vraag voor te leggen, of toezicht 
door middel van vaste camera's ook voor het uitgaansgebied van Steenbergen een optie kan zijn ter 
verbetering van de veiligheid aldaar. Recent nog werd daarover een motie ingediend tijdens de 
behandeling van de Perspectiefnota. 
Toegezegd is hierop te reageren, maar niet dan nadat de politie over dit onderwerp advies heeft kunnen 
uitbrengen. Recent werd dit advies ontvangen en in de tussenliggend periode is over dit onderwerp ook 
gesproken met de afdeling Groot Steenbergen van Koninklijke Horeca Nederland. 

De camera's die circa 15 jaar geleden zijn geplaatst in Bergen op Zoom, maar bijvoorbeeld ook in 
Roosendaal, zijn in eerste aanleg bedoeld geweest om bij te dragen aan het terugdringen van ernstige 
vormen van uitgaansgerelateerde overlast en uitgaansgeweld. Sinds de plaatsing is die ernstige overlast 
en geweld met 30oZo afgenomen. Opgemerkt moet worden dat ook de bezoekersaantallen tijdens reguliere 
uitgaansavonden in die jaren sterk is afgenomen. Dat geldt ook voor het uitgaan in Steenbergen, dat zich 
concentreert op de Markt en directe omgeving. Waren er in het grijze verleden met enige regelmaat 
aanzienlijke ordeverstoringen en moest de politie regelmatig optreden tegen gewelddadigheden, de 
laatste jaren is dat nog maar minimaal het geval. Dit is mede een gevolg van de intensivering van de 
samenwerking tussen horeca, politie en gemeente, die vorm kreeg tijdens het opstellen van de 
Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan. Vanaf die tijd is sprake van een horecasurveillance. Het uitgaanspubliek 
is eraan gewend dat de politie zichtbaar aanwezig is in het uitgaansgebied en waar nodig corrigerend 
optreedt. De politie meldt in haar advies dat het aantal uitgaansgerelateerde incidenten op de Markt in 
Steenbergen specifiek en in het uitgaansgebied in Steenbergen in het algemeen niet de noodzaak 
rechtvaardigen tot het plaatsen van statisch cameratoezicht. Bij specifieke problemen (denk aan het 
ontstaan van 'loop- en slooproutes' tussen uitgaansgebied en woonwijken, zoals in het verdere verleden 
wel het geval was) dan wel bij te verwachten drukte als gevolg van evenementen, kan de politie indien 
nodig gebruik maken van mobiel cameratoezicht waar men thans binnen het korps over beschikt. 



De afdeling Groot Steenbergen van Koninklijke Horeca Nederland herkent zich in het beeld dat de politie 
schetst. En ook wij zijn van mening dat men in Steenbergen veilig kan uitgaan en dat het in het weekend 
over het algemeen heel gezellig is in en om de horeca. Op incidenten wordt adequaat door horeca en 
politie ingespeeld. Wij hebben dan ook besloten om het advies van de politie over te nemen en zullen 
derhalve niet overgaan tot invoering van statisch cameratoezicht als bedoeld in artikel 151c van de 
Gemeentewet. 

Overigens zijn wij van mening dat plaatsing van cameratoezicht in een relatief gezien, veilig uitgaans- of 
winkelgebied eerder bijdraagt aan een verhoging van een subjectief onveiligheidsgevoel, dan dat het een 
bijdrage levert aan een prettig uitgaans- of winkelklimaat. Voorts attenderen wij u erop dat invoering van 
cameratoezicht een dure aangelegenheid is. Indicatief kan worden aangegeven dat de gemiddelde 
investering die nodig is voor een cameratoezichtproject in de openbare ruimte om en nabij de C 125.000,-
is (gebaseerd op ervaringen van gemeenten die tot op heden cameratoezicht hebben ingevoerd). Niet 
alleen dienen camera's te worden aangeschaft, er zal ook gezorgd moeten worden voor infrastructurele 
aanpassingen voor de aanleg van glasvezelkabels of radioverbindingen en eventueel voor het aanpassen 
van het heersende straatverlichtingniveau om goede, lees herkenbare gegevens te kunnen registreren. 
Daarboven komen nog de exploitatiekosten in de sfeer van onderhoud, beheer en vervanging, en de 
kosten voor de inzet van personeel voor het uitlezen van de beelden. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
délo^ôl&cretaris^--^ N de burgemeester, 


