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Geachte heer Stoeldraijer,

Goed om te lezen dat ook de PvdA de inzet om te komen tot verbetering van de 
veiligheid en de veiligheidsbeleving voor inwoners van de wijk Steenbergen-Zuid 
ondersteunt. U geeft aan het plaatsen van rookmelders een prima idee te vinden maar 
merkt daarbij meteen op dat daarmee geen boeven worden gevangen. Uw partij is van 
mening dat Steenbergen-Zuid meer gebaat is bij een netwerk van camera’s om te 
kunnen achterhalen door wie de misdrijven worden gepleegd.

Alvorens meer specifiek op de door u gestelde vragen in te gaan en daarop een 
antwoord te geven maken wij u erop attent dat het plaatsen van camera’s in het 
openbaar domein met als doel het oplossen van misdrijven, een bevoegdheid is die bij 
uitsluiting van anderen is toebedeeld aan het openbaar ministerie. Gemeentelijk 
cameratoezicht is slechts tijdelijk toegestaan en dan gericht op het handhaven van de 
openbare orde. Op deze bevoegdheidsverdeling is uitgebreid ingegaan bij de 
discussie rondom de plaatsing van beveiligingscamera’s op de Markt in Steenbergen. 
Deze tijdelijke plaatsing wordt overigens in het laatste kwartaal van 2018 geëvalueerd.

In het vervolg van deze brief zullen wij steeds uw vragen herhalen en meteen laten 
volgen door ons antwoord.

Vraag 1: Is het college van mening dat het nog steeds noodzakelijk is om voor de wijk 
Steenbergen-Zuid maatregelen te nemen om de wijk veiliger te maken?
Ons antwoord: Wij delen die mening. Meermalen is door zowel ons college als door de 
burgemeester aangegeven dat de problematiek in Steenbergen-Zuid de volle 
aandacht heeft van gemeente, politie en justitie. Wat ons betreft kunt u bijvoorbeeld 
denken aan de ondersteuning van het zeer gewaardeerde buurtpreventieteam maar 
ook aan de tijdelijke extra inzet van toezichthouders op basis van het project ‘ogen in 
de wijk’.
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Vraag 2.: Volgens de Gemeentewet artikel 151c kan het college cameratoezicht (vast 
en/of mobiel) realiseren. Waarom heeft het college nog geen gebruik gemaakt van die 
mogelijkheid?
Ons antwoord: Zoals hiervoor al is aangegeven is opsporingsgerichte inzet van 
camera’s een bevoegdheid die uitsluitend aan het openbaar ministerie is toegekend.
Of, en zo ja op welke wijze het openbaar ministerie van die bevoegdheid gebruik 
maakt of heeft gemaakt, wordt in het belang van het justitieel onderzoek niet bekend 
gemaakt.

Vraag 3.: Is het college bekend met het politiesysteem Camera in Beeld, dat alle 
camera’s zowel van particulieren als van de overheid, op een kaart weergeeft?
Ons antwoord: Ja, wij zijn hiermee bekend. Wij hebben dit systeem enkele járen 
geleden in het kader van het project Veilig ondernemen nog onder de aandacht van 
onze middenstanders gebracht.

Vraag 4.: Is het college op de hoogte van het gegeven dat iedereen een camera voor de 
beveiliging van het eigendom mag inzetten?
Ons antwoord: Uiteraard is ons dat bekend.

Vraag 5.: Is het college het met de PvdA eens dat het plaatsen van camera’s en het 
kiezen van de juiste camera’s, het best kan geschieden in samenspraak met politie en 
preventieteam Zuid?
Ons antwoord: Als uw vraag betrekking heeft op het plaatsen van camera’s in het 
publiek domein dan delen wij uw mening. Wij attenderen echter nogmaals op het 
gegeven dat gemeentelijk cameratoezicht niet gericht kan en mag zijn op het 
opsporen van daders van misdrijven.

Vraag 6.; Is het college bekend met het feit dat de politie ook de cameragegevens wil 
weten van camera’s die niet opnemen (zogenaamde dummy’s)?
Ons antwoord: Navraag bij de politie heeft ons opgeleverd dat de politie alleen 
adressen in het systeem wil plaatsen waarbij aanwezige camera’s ook daadwerkelijk 
opnamen maken.

Vraag 7.: Is het college bekend met het gegeven dat ook deurbelcamera’s voor 
registratie kunnen worden opgegeven, mits de camerabeelden kunnen worden 
opgeslagen en bewaard?
Ons antwoord: Dat is ons bekend.

Vraag 8.: Is het college op de hoogte van de mening van het preventieteam Zuid, dat 
zij zich ook konden vinden in het idee van rookmelders, maar dat het team nu meer 
ziet in het voorstel m.b.t. het stimuleren en helpen van de bewoners bij aanschaf en 
installatie van camera’s?
Ons antwoord: Dat is ons bekend waarbij aangetekend wordt dat wij geen signalen 
hebben ontvangen over een gewenste hulp bij de daadwerkelijke aanschaf en 
installatie.
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Vraag 9.:
Is het college bereid om een afweging te maken tussen rookmelders en camera’s, 
mogelijk gecombineerd?
Ons antwoord: Wij zien mogelijkheden om preventieve acties te ontwikkelen en uit te 
voeren ter stimulering van gebruik van camera’s door particulieren ter beveiliging van 
hun eigendommen en tegelijkertijd, zij het dan wellicht in minder grote aantallen dan 
de eerder genoemde 500 rookmelders, dergelijke melders gratis beschikbaar te 
stellen. De middelen daartoe zijn opgenomen in de tussenrapportage die binnenkort 
ter goedkeuring aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.

Vraag 10.: Is het college bekend dat er nog steeds donkere plekken zijn, 
binnenplaatsen met of zonder garages en diverse brandgangen, in Steenbergen-Zuid, 
door slechte of geen verlichting? Zo ja, wat denkt het college hieraan te doen?
Ons antwoord: Dit is ons bekend. Al járen geleden is in onze gemeente een 
onderzoek gedaan naar sociaal onveilige plekken, ook wel donkere of ‘enge’ plekken 
genoemd. Daar waar die door inwoners werden gesignaleerd zijn deze waar nodig en 
mogelijk opgelost. Bepaalde locaties bleken in eigendom van derden, zoals 
woningcorporaties of (verenigingen van) particuliere eigenaren. Zij zijn toen 
opgeroepen om hierop hun verantwoordelijkheid te nemen en te komen tot een 
oplossing. Soms was een oplossing destijds onmogelijk, deels vanwege technische 
problemen deels vanwege financiële overwegingen. Juist nu wordt gewerkt aan de 
reconstructie van de wijk Steenbergen-Zuid. De uitvoering geschiedt mede op basis 
van het Politiekeurmerk Veilige woonomgeving. Waar noodzakelijk wordt ook gewerkt 
aan de verbetering van de openbare verlichting.

Wij nemen aan uw vragen hiermee naar voldoening te hebben beantwoord. 

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de secretariî

gh, RA R.P. van den Belt, MBA


