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Onderwerp
camerabeveiliging in Steenbergen-centrum

Steenbergen; 23 mei 2017

Aan de raad,
1.

Inleiding

Bij brief van 3 februari 2017 richtten het Retail Platform Steenbergen (RPS) en Koninklijke Horeca
Nederland, afdeling Steenbergen (KHN) zich tot uw raad en ons college en vroegen aandacht voor de
veiligheid in het centrumgebied van Steenbergen. Er verschenen artikelen in de pers en verschillende
raadsleden stelden vragen. Volgens RPS en KHN werd de roep om beveiligingscamera's in het centrum
van de stad luid gehoord toen in december de grote kerstboom op de Markt door vandalen werd
omgehaald. Beide organisaties geven aan dat men als ondernemers meer dan bereid is om gedurende
de dagsituatie een oogje in het zeil te houden. In de nacht gelden echter andere regels, aldus RPS en
KHN. Met name in het gebied rond de Markt gebeurt, zo schrijven zij, veel wat het daglicht niet kan
verdragen. Ze noemen: vandalisme, vechtpartijen en het dealen van drugs dat aan de orde van de 'nacht'
zou zijn. RPS en KHN hopen dat het gemeentebestuur serieus wil overwegen om te komen tot een vorm
van beveiliging door middel van camera's in het centrum van Steenbergen. Deze camera's zouden dan
niet alleen ongeregeldheden registreren maar - door de preventieve werking die er vanuit gaat - deze ook
voorkomen. RPS en KHN geven aan dat dit een behoefte is die met name wordt geuit door klanten en
bezoekers van het uitgaanscentrum.
2.
Achtergrond
In de afgelopen jaren is het onderwerp 'camerabeveiliging in het centrum van Steenbergen' meermalen
onderwerp geweest van de politieke en bestuurlijke agenda. Voor het laatst nog in juli 2015. Aanleiding
toen was dat meerdere raadsleden deel hadden genomen aan een horecasurveillance van de politie
waarbij men tevens een kijkje kreeg in de ruimte in het districtsbureau te Bergen op Zoom waar beelden
werden bekeken van de vaste camera's die staan opgesteld in het uitgaansgebied van Bergen op Zoom.
In een raadsmededeling van 21 juli 2015 heeft ons college daarop een reactie gegeven. Daarin schrijven
wij dat, alhoewel dat in het grijze verleden er regelmatig aanzienlijke ordeverstoringen waren en de politie
regelmatig moest optreden tegen gewelddadigheden, dat dit de laatste jaren nog maar minimaal het geval
is. Dit, zo schreef ons college, 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 horecasurveillance. De politie meldde in juli 2015 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.

Ter inzage ligt:

Wij wezen er toen ook op dat bij specifieke problemen (bijvoorbeeld het ontstaan van 'loop- en slooproutes' tussen het uitgaansgebied en woonwijken, zoals in het verleden wel het geval was) ofl bij te
verwachten grote drukte tijdens evenementen, de politie gebruik kan maken van mobiel cameratoezicht
waar het korps zelf over beschikt. KHN herkende zich medio juli 2015 in het beeld dat de politie schetste.
Wij meldde uw raad toen dat niet zou worden overgegaan tot invoering van statisch cameratoezicht.
In de raadsmededeling van juli 2015 gaf ons college u nog mee, van mening te zijn dat invoering 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 verblijfsklimaat.
Bovendien was/is invoering van statisch cameratoezicht een dure aangelegenheid (de kosten werden
geschat op circa 6 125.000,-). Dit kwam mede door de aanleg van glasvezelkabels of radioverbindingen
en het aanpassen van het heersende straatverlichtingsniveau. Ook de exploitatiekosten werden hoog
ingeschat door het inzetten van personeel voor het uitlezen van de beelden.
Artikel 151c van de Gemeentewet geeft de burgemeester (na vaststelling van een verordening door de
raad, hetgeen in Steenbergen is geformaliseerd in artikel 2:77 van onze APV) de bevoegdheid om in het
belang van de handhaving van de openbare orde voor een bepaalde duur vaste camera's in te zetten ten
behoeve van het toezicht op een openbare plaats. De officiële en volledige tekst van dit wetsartikel luidt
als volgt:
»

Lid 1. De raad kan bij verordening de burgemeester de bevoegdheid verlenen om, indien dat in
het belang van de handhaving van de openbare orde noodzakelijk is, te besluiten tot plaatsing
van vaste camera's voor een bepaalde duur ten behoeve van het toezicht op een openbare plaats
als bedoeld in artikel 1 van de Wet openbare manifestaties en andere bij verordening aan te
wijzen plaatsen die voor een ieder toegankelijk zijn. De burgemeester bepaalt de duur van de
plaatsing en wijst de openbare plaats of plaatsen aan, met inachtneming van hetgeen
daaromtrent in de verordening is bepaald.

»

Lid 2. De burgemeester stelt, na overleg met de officier van justitie in het overleg, bedoeld in
artikel 13, eerste lid, van de Politiewet 2012, de periode vast waarin in het belang van de
handhaving van de openbare orde daadwerkelijk gebruik van de camera's plaatsvindt en de met
de camera's gemaakte beelden in elk geval rechtstreeks worden bekeken.

»

Lid 3. De burgemeester bedient zich bij de uitvoering van het in het eerste lid bedoelde besluit
van de onder zijn gezag staande politie.

»

Lid 4. De aanwezigheid van camera's als bedoeld in het eerste lid is op duidelijke wijze kenbaar
voor een ieder die de desbetreffende openbare plaats betreedt.

»

Lid 5. Met de camera's worden uitsluitend beelden gemaakt van een openbare plaats als bedoeld
in artikel 1 van de Wet openbare manifestaties en andere bij verordening aan te wijzen plaatsen
die voor een ieder toegankelijk zijn.

»

Lid 6. De met de camera's gemaakte beelden mogen in het belang van de handhaving van de
openbare orde worden vastgelegd.

»

Lid 7. De verwerking van de gegevens, bedoeld in het zesde lid, is een verwerking als bedoeld in
de Wet politiegegevens, met dien verstande dat, in afwijking van het bepaalde in artikel 8 van die
wet, de vastgelegde beelden na ten hoogste vier weken worden vernietigd en de gegevens,
bedoeld in het zesde lid, indien er concrete aanleiding bestaat te vermoeden dat die gegevens
noodzakelijk zijn voor de opsporing van een strafbaar feit, ten behoeve van de opsporing van dat
strafbare feit kunnen worden verwerkt.

»

Lid 8. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen met het oog op de goede
uitvoering van het toezicht, bedoeld in het eerste lid, regels worden gesteld omtrent:
o

a. de vaste camera's en andere technische hulpmiddelen benodigd voor het toezicht,
bedoeld in het eerste lid, en de wijze waarop deze hulpmiddelen worden aangebracht;

o

b. de personen belast met of anderszins direct betrokken bij de uitvoering van het
toezicht; en

o

c. de ruimten waarin de waarneming of verwerking van door het toezicht vastgelegde
beelden plaatsvindt.
2

De burgemeester heeft de leiding van het politieteam Bergen op Zoom gevraagd een veiligheidsanalyse
op te stellen. Deze veiligheidanalyse werd op 29 maart 2017 opgesteld maar werd - door onduidelijke
redenen- pas half april op het gemeentehuis ontvangen.
De politie meldt dat uit het politie bedrijfsprocessysteem blijkt dat er in het uitgaansgebied van
Steenbergen in het jaar 2016 68 incidenten van uiteenlopende aard geregistreerd zijn. Daarvan vonden er
31 incidenten plaats op de Markt. De overigen 37 incidenten vonden plaats in de Kleine Kerkstraat (9x),
de Grote Kerkstraat, de Kaaistraat en de Oostdam.
Wat betreft de 31 incidenten op de Markt kan de volgende uitsplitsing worden gemaakt:
6 x werd melding gemaakt van een dreigende situatie
4 x werd melding gemaakt van mishandeling
4 x werd melding gemaakt van een vechtpartij
3 x werd melding gemaakt van vernieling en
5 x werd melding gemaakt van een dronken persoon.
In 9 gevallen betrof het andersoortige meldingen, zoals bekeuringen, hinderlijk volgen of gewonde
personen.
De teamchef geeft in zijn rapportage voorts aan dat de wijkagent van Steenbergen meerdere malen is
benaderd, door zowel burgers als ondernemers, over incidenten in het horecagebied, waarvan geen
melding of aangifte is gedaan. Als voorbeeld geeft de teamchef aan een vechtpartij op de Markt waarbij
een aantal mensen gewond is geraakt, maar waarvan de slachtoffers geen aangifte willen doen, een
vechtpartij in café De Babbelaar waarbij 4 mensen gewond zouden zijn geraakt en het - al eerder
gememoreerde - omhalen van de kerstboom, waarbij iemand onder die kerstboom terecht is gekomen en
daarbij zijn been brak,
De teamchef geeft als overweging mee dat het plaatsen van camera's op de Markt te Steenbergen een
bijdrage kan leveren aan de handhaving van de openbare orde en de veiligheid in het algemeen.
Voorts stelt de teamchef dat het realtime uitkijken van camerabeelden - zo wordt overgegaan tot
camerabeveiliging op de Markt - kan betekenen dat de politie hiervoor extra politiecapaciteit zal moeten
gaan inzetten.
3.

Overwegingen

Veel gemeenten maken inmiddels gebruik van cameratoezicht, bijvoorbeeld in uitgaansgebieden, de
omgeving van een bus- of treinstation, winkelgebieden en gebieden met drugsgerelateerde criminaliteit.
Het plaatsen van de camera's is altijd bedoeld als preventief middel en niet voor het opsporen van
strafbare feiten. De opsporing van die strafbare feiten is namelijk het domein van de officier van justitie,
waarbij andere wet- en regelgeving geldt. De neemt niet weg dat camerabeelden soms bruikbare
informatie bevatten voor opsporingsonderzoek en daarvoor onder voorwaarden ook gebruikt mogen
worden.
Cameratoezicht mag geen ongeoorloofde inbreuk op de privacy veroorzaken. Daarom is gemeentelijk
cameratoezicht gereglementeerd en is het alleen mogelijk als:
* dit nodig is in het belang van de handhaving van de openbare orde (op basis van een
veiligheidsanalyse)
*
*
*
*
*

het besluit voor een afgebakende periode en voor een beperkt openbaar gebied geldt;
na afloop wordt beoordeeld of de maatregel effectief was
de maatregel proportioneel is
de maatregel voldoet aan de vereiste subsidiariteit (geen betere alternatieven voor handen);
de aanwezigheid van camera's kenbaar is voor iedereen die binnen het bereik van de camera's is

De politie moet beheerder zijn van de camerabeelden, die maximaal 4 weken bewaard mogen blijven. De
politie hoeft daar overigens geen apart reglement voor te hebben.
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Sinds 2016 beperkt de regelgeving rond cameratoezicht in het openbaar gebied zich niet langer tot de
inzet van vaste camera's. Ook mobiel en tijdelijk cameratoezicht vallen onder de regelgeving. De situatie
is dus ten opzichte van de laatste besluitvorming medio juli 2015 gewijzigd en opent nu meer/andere
perspectieven (en dit heeft ook gevolgen voor het kostenplaatje).
Flexibel cameratoezicht heeft grote voordelen: tijdwinst, maatwerk, inspelen op verplaatsing van overlast,
etc.
Meerdere gemeenten hebben positieve ervaringen met de inzet van cameratoezicht. In Eindhoven bleek
dat de inzet van cameratoezicht substantieel heeft bijgedragen aan het terugdringen van incidenten en
opsporen van criminele activiteiten. In die gemeente werd cameratoezicht ook ingezet ter ondersteuning
van de afdeling Stadstoezicht, bijvoorbeeld in geval van vernielingen of verkeerd geparkeerde voertuigen.
Daarnaast worden camera's in Eindhoven gebruikt om specifiek toezicht te houden, zoals het uitkijken
naar de handel in drugs.
Ook Ede heeft positieve resultaten geboekt. Het aantal incidenten met betrekking tot diefstal uit/vanaf
motorvoertuigen, geweld, bedreiging en mishandeling en vernielingen is er afgenomen. Het
veiligheidsgevoel onder bewoners en bezoekers is juist toegenomen.
Dichterbij huis heeft ook een qua inwoneraantal vergelijkbare gemeente als Rucphen positieve ervaringen
met de inzet van mobiele camera's. Rucphen heeft momenteel 4 mobiele camera's. Ook daar zet men de
camera's hoofdzakelijk preventiefin.
In Bergen op Zoom wordt met meerdere camera's het uitgaansgebied gemonitoord. Gemeente en politie
zijn daarover zeer tevreden.
Weliswaar geeft de teamchef van politie aan geen bezwaar te hebben tegen de plaatsing van
cameratoezicht, doch hij spreekt zich niet uit over de noodzaak ervan. Hij geeft feitelijk slechts aan dat
plaatsing van camera's op de Markt kan bijdragen aan de handhaving van de openbare orde en de
veiligheid in het algemeen. Het aantal incidenten op de Markt zoals door de politie geregistreerd is relatief
gezien laag; minder dan één per week. Namelijk 31 in een heel jaar. Feitelijk zijn 'slechts' 17 meldingen
van dien aard dat die een eventuele inzet van camera's zouden rechtvaardigen, namelijk de meldingen
over dreigende situaties, mishandelingen, vechtpartijen en vernielingen. Maar, zoals ook al door de politie
werd aangeduid, er is sprake van een herkenbaar relatief lage aangiftebereidheid bij bezoekers van het
uitgaansgebied. Sowieso lijken onze inwoners een lage aangiftebereidheid te vertonen, zo is in
voorgaande jaren meermalen door de politie gemeld.
Ter indicatie wat betreft de omvang van het aantal meldingen geldt ter vergelijking dat in Geertruidenberg
sprake was van 550 registraties/meldingen in het gebied dat men daar is gaan bewaken met mobiele
camera's (o.a. Wilhelminalaan, Keizersdijk, Heereplein en Haven).
Zoals wij ook al stelden in onze brief aan de fracties van CDA, Steenbergen Anders en de VVD, die over
dit onderwerp vragen stelden, is het van belang besluitvorming over al dan niet invoeren van
cameratoezicht niet alleen te baseren op (politie-)cijfermateriaal. Ook informatie over meer subjectieve
onveiligheidsgevoelens bij bewoners, winkeliers, horeca, uitgaanspubliek en andere bezoekers van de
stad, dient onderdeel te zijn van de belangenafweging. Het is uitermate lastig om subjectieve gevoelens
te vertalen in concrete beleidsinformatie. Geprobeerd is deze in beeld te brengen door het houden van
een mini-enquête op onze gemeentelijke website in de periode 24 maart tot en met 10 april 2016.. In de
pers is daar behoorlijk aandacht aan besteed dus ieder die dat wilde kon toegang krijgen tot die enquête
en deze invullen.
Op de vraag of men zich wel eens onveilig voelde in het centrum van de stad Steenbergen gaven van de
147 deelnemers aan de enquête er 90 aan dat dit het geval is. Op de Markt voelen 58 mensen zich wel
eens onveilig.
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Op de vraag wanneer men zich dan onveilig voelt, gaven 8 2 deelnemers een antwoord. Bijna 75 7o van
hen voelt zich onveilig tussen 2 4 . 0 0 uur en 0 8 . 0 0 uur en een kleine 60 7o voelt zich onveilig tussen 1 8 . 0 0
0

o

uur en

24.00

uur. Het ging in

50 Zo
o

om bewoners van het stadscentrum en in

40 7o
o

om horecabezoekers.

Op de vraag waarom men zich dan onveilig voelt gaf dik 6 7 Zo aan dat dit komt door ongure types, 44,6 Zo
0

0

door luidruchtige jeugd en 42,4 7o door aangeschoten (dronken) publiek.
Regelmatig noemen de deelnemers aan de enquête het dealen van drugs en het ontbreken van
beveiligingscamera's als oorzaak voor hun onveiligheidsgevoel, maar ook vandalisme en vernielingen.
0

Van de mensen die aangaven zich wel eens onveilig te voelen in het stadscentrum was dik 62,5 Zo man en
0

een kleine 37,5 7o vrouw.
Hun leeftijd varieerde sterk:
0

Onder de 2 0 jaar: 3 deelnemers
Tussen de 2 0 en de 3 0 jaar 1 3 deelnemers
Tussen de 3 0 en de 4 0 jaar, 1 5 deelnemers
Tussen de 4 0 en 5 0 jaar deden 1 8 mensen mee
Tussen de 5 0 en 6 0 jaar waren dat 1 8 personen
En ouder dan 6 0 jaar deden 1 5 mensen mee aan de mini-enquête.
Veiligheid is een centraal element als het gaat om de beleving van leefbaarheid door bewoners. Daarom
ook maakt het onderdeel uit van de LEMON vervolgmeting 2 0 1 6 over Leefbaarheid in Steenbergen. De
resultaten werden u eerder dit voorjaar al gepresenteerd. Om een beeld te krijgen van het
veiligheidsgevoel in onze gemeente is bewoners gevraagd naar de mate waarin zij last hebben van
criminaliteit, het veiligheidsgevoel overdag en 's avonds en het gevoel van veiligheid in de eigen woning.
Gevraagd naar de mate waarin men overlast heeft van vandalisme, inbraken, diefstal, vernielingen en
geweldpleging, geven de deelnemers aan het LEMON-onderzoek onze gemeente een 7 , 2 (dis is
vergelijkbaar met het resultaat in 2 0 1 3 ) . Voor Steenbergen-centrum ligt dat cijfer iets lager, namelijk op
een 6 . 7 tegenover een 6 , 2 in 2 0 1 3 ; een positieve ontwikkeling dus).
Voor het veiligheidsgevoel overdag kreeg onze gemeente gemiddeld een 8 , 3 in het LEMON-onderzoek.
Het gevoel van veiligheid in de avonduren wordt gewaardeerd met een 7 , 6 (beide cijfers vergelijkbaar met
Voor Steenbergen-centrum geldt dat het veiligheidsgevoel overdag het cijfer 8 , 1 kreeg en 's
avonds een 7 , 3 . Hier is ten opzichte van 2 0 1 3 een positieve ontwikkeling te zien; van 7 , 7 naar 8 , 1
2013).

overdag en van 6 , 9 naar 7 , 3 's avonds.
In de burgerpeiling die ten grondslag ligt aan WaarStaatJeGemeente 2 0 1 5 gaf 8 1 op de 1 0 0 deelnemers
aan te wonen in een veilige buurt. Er is geen deelinformatie uit dit onderzoek voorhanden op buurtniveau,
dus kan geen informatie worden verstrekt over Steenbergen-Centrum sec.
De burgemeester heeft op zaterdag 1 3 mei jl samen met de operationeel politiechef een
horecasurveillance meegelopen. Dit om zelf er ervaren hoe het is gesteld met de sfeer en de veiligheid in
het uitgaanscentrum van Steenbergen. De burgemeester bezocht meerdere horecabedrijven en sprak er
met uitbaters, portiers en de mensen die gezellig samenkwamen om een drankje te doen. Tevoren werd
nog een bezoek gebracht aan de cameraruimte in Bergen op Zoom waar ook het preventieve effect goed
'in beeld werd gebracht'. Dit is overigens ook de ruimte waar - zo Steenbergen overgaat tot
camerabeveiliging - de beelden uit onze gemeente zullen worden uitgekeken. De burgemeester heeft een
positief beeld gekregen van de sfeer in het uitgaansgebied. Daarbij moet echter wel worden opgemerkt
dat het op die 1 3 mei uitermate rustig was. Veel potentiële horecabezoekers waren wellicht uitgeweken
naar een KPJ-schuurfeest of een jaren ' 9 0 evenement in Bergen op Zoom.
Uit gesprekken met o.a. de uitbater van de Coronabar en het horecabedrijf aan de Pompstraat is
gebleken dat daar geen dusdanige problemen bestaan dat camerabeveiliging een optie zou zijn ter
verbetering of handhaving van de openbare orde.
e
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Het preventieve effect dat van de invoering van camerabeveiliging op de Markt in Steenbergen kan - en
wellicht ook zal - uitgaan is, juist ook gelet op de positieve ervaringen elders, evident. Als invoering van
camerabeveiliging zou betekenen dat in de toekomst een groot ordeverstorend incident kan worden
voorkomen of wordt voorkomen dat de veiligheid onacceptabel wordt beïnvloed, dan is de invoering van
camerabeveiliging feitelijk alleen daarom reeds gelegitimeerd.
Invoering van zo'n beveiligingsysteem in andere delen van het stadscentrum is, op basis van de
informatie uit de mini-enquête en de veiligheidsanalyse van de politie, niet aan de orde, zou zelfs
disproportioneel zijn.
Zodra uw raad het sein op groen zet voor invoering van camerabeveiliging zal de burgemeester in overleg
met de officier van justitie de periode bepalen gedurende welke in het belang van de openbare orde en
veiligheid via mobiele camera's beelden zullen worden gemaakt van de Markt te Steenbergen.
Vooralsnog wordt uitgegaan van een eerste periode van minimaal 2 jaar.
4.

Middelen

Met de gemeente Bergen op Zoom zijn op ambtelijk niveau oriënterende contact gelegd om te bezien in
hoeverre een samenwerkingsverband tot stand kan komen wat betreft het gebruik en het uitlezen van
camera's. Zo'n samenwerking ligt voor de hand omdat Steenbergen en Bergen op Zoom worden
'bediend' door hetzelfde politieteam. Voorts past een dergelijke samenwerking uitstekend in het
gedachtegoed van de nota (Veer-)krachtig bestuur in de Brabantse Wal. In dit samenwerkingsverband
zijn aanzienlijke financiële voordelen te behalen. Vooralsnog wordt uitgegaan van het realiseren van een
samenwerking op basis waarvan Bergen op Zoom de benodigde camera's aanschaft en de
uitleescapaciteit vergroot. Bergen op Zoom declareert vervolgens de ten behoeve van de gemeente
Steenbergen gemaakte kosten bij ons college.
Wat betreft de levensduur voor beveiligingscamera's wordt uitgegaan van een periode tussen de 5 en 10
jaar.
Voor de goede orde wordt opgemerkt dat de exploitatielasten voor 2017 nog niet zijn meegenomen met
de perspectief nota. Voor de hand ligt deze mee te nemen in de najaarsnota.
Gelet op het te beveiligen terrein, te weten uitsluitend de Markt te Steenbergen en het feit dat de Markt via
3 kanten te benaderen is, wordt uitgegaan van het opstellen van 3 mobiele camera's. Per camera worden
de investeringskosten geraamd op 6 5.000,- Deze exploitatiekosten worden geraamd op 0 5.400,-. per
jaar.
Doordat gemeenten sinds 2016 niet alleen mogen opteren voor vaste camera's (met de daaraan
verbonden consequenties van verbindingen via glasvezelkabels of radioverbindingen) maar nu ook
gebruik mogen maken van mobiele camera's liggen de geraamde kosten aanzienlijk lager dan in 2015
nog werd verondersteld.
5. Risico's
Indien u besluit niet over te gaan tot invoering van camerabeveiliging op de Markt in Steenbergen en er
zou zich in de nabije toekomst een ernstig incident voordoen dat wellicht voorkomen had kunnen worden
als er wel cameratoezicht was geweest, dan loopt het gemeentebestuur een ernstige risico van
imagoschade.
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6. Communicatie/Aanpak
Gelet op de grote belangstelling van de media voor dit onderwerp zal bij positieve besluitvorming door uw
raad de burgemeester een persconferentie geven waarbij nader wordt ingegaan op de nog te doorlopen
stappen alvorens daadwerkelijk camera's kunnen worden opgehangen op de Markt in Steenbergen.
De besturen van het Retail Platform Steenbergen en de afdeling Steenbergen van Koninklijke Horeca
Nederland hebben wij inmiddels een afschrift van dit raadsvoorstel gestuurd en hen geïnformeerd over de
data van behandeling van dit voorstel in uw raadsvergadering.
7. Voorstel
Wij staan in principe positief tegenover de invoering van camerabeveiliging op de Markt in Steenbergen.
Daarom stellen wij u voor om uit de algemene reserve eenmalig een investering beschikbaar te stellen
voor het realiseren van camerabeveiliging ad C 15.000,- en voor de jaarlijks exploitatie een bedrag van
C 5.400,- bij wijziging op te nemen in de gemeentebegroting 2017 (en dit bedrag mee te nemen in de
ontwerpbegroting voor 2018 e.v.)
Op zo kort mogelijke termijn na uw positieve besluitvorming over het beschikbaar stellen van de
noodzakelijke middelen zullen wij u een voorstel doen inzake de vaststelling van een Verordening
cameratoezicht gemeente Steenbergen, waarin nadere regels worden gesteld ter uitvoering van artikel
2:77 van de APV.
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Steenberge/i,
de secretaris,

de burgerrjeester,

n Belt, MBA
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