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Aan de Raad,

In 2017 is in uw raad meermalen indringend gesproken over het al dan niet instellen van 
cameratoezicht in het centrum van onze stad Steenbergen. Ook in de járen daarvoor is met enige 
regelmaat vanuit de politiek en in beperktere mate door bewoners en de detailhandel aandacht 
gevraagd voor dat instrument in de strijd tegen verstoringen van de openbare orde, zich uitende in 
vechtpartijen, vandalisme, drugshandel en inbraken.. Uiteindelijk leidde dit tot een onderzoek naar 
de feítelijke onveiligheid voor bewoners en bezoekers van het stadscentrum. Naast objectieve 
gegevens afkomstig van de politie is met name ook aandacht besteed aan de subjectieve gevoelens 
van onveiligheid. Alles in overweging nemende heeft de burgemeester in juli 2017 op basis van 
artikel 2:77 van de APV een aanwijzingsbesluit genomen om voor een periode van 2 jaar een drietal 
camera's op te stellen die zicht hebben op de Markt en delen van de Kaaistraat, de West- en de 
Oostdam, de Blauwstraat en de Grote Kerkstraat. In beperkte mate nemen deze camera's ook 
beelden op van het Doktersdreefje en de Pompstraat. De burgemeester is destijds niet over een 
nacht ijs gegaan maar heeft zijn voornemen om over te gaan tot cameratoezicht uitbereid 
besproken met het toenmalige college, gevolgd door brede informatie aan uw raad.

De plaatsing van camera's kan slechts voor een bepaalde duur gebeuren. In 2017 besloot de 
burgemeester de camera's op de Markt en omgeving voor een periode van 2 jaar, dus tot 1 juli 2019 
te laten installeren. Voor afloop van die plaatsingstermijn diende het effect geëvalueerd ter worden 
zodat op die basis vervolgbesluiten genomen konden worden. Die evaluatie heeft inmiddels 
plaatsgevonden. Daarbij is afgewogen of het cameratoezicht nog proportioneel is en bijdraagt aan 
het doel; de handhaving van de openbare orde. Onderdeel van de evaluatie vormden, naast 
informatie van de politie, ook een aantal interviews met onder meer de voorzitter van het Retail 
Platform Steenbergen als met de voorzitter van de lokale afdeling van Koninklijke Horeca 
Nederland. Tevens werden gesprekken gevoerd met diverse ondernemers van horeca op de Markt. 
Niet onbelangrijk is te vermelden dat ook een toetst heeft plaatsgevonden aangaande de 
privacyaspecten in relatie tot de AVG, de Algemene verordening gegevensbescherming.

De politie heeft in het evaluatietraject aangegeven het cameratoezicht van essentieel belang te 
vinden voor de handhaving van de openbare orde en veiligheid in het centrum van Steenbergen.
Het draagt bij aan een effectievere en efficiënte inzet van de politie. De beschikbare beelden vormen 
nu basis voor de afweging over te gaan tot politie-inzet of zelfs te kiezen voor opschaling van die 
inzet.
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De invoering van cameratoezicht op zich heeft overigens geen effect gehad op het aantal mutaties 
bij de politie over geweldsdelicten, vechtpartijen, ruzies en andere vormen van aantasting van de 
openbare orde en veiligheid. Objectief gezien steeg juist het aantal delicten in die categorieën. 
Overlastincidenten en daaraan gerelateerde zaaksbeschadigingen daalden in de evaluatieperiode 
daarentegen weer fors. Er is daar bijna een halvering van geconstateerd. Volledigheidshalve merken 
wij wel op dat het hier gaat om registraties die het gehele centrum van Steenbergen betreffen en 
niet uitsluitend het toezichtgebied van de geïnstalleerde camera's.

In gesprekken met horecaondernemers en met bezoekers van de cafés kwam naar voren dat men 
zich aanzienlijk veiliger voelde dan in de periode voor de invoering van het cameratoezicht. Juist om 
dit aspect van het cameratoezicht helder op het netvlies te krijgen is de burgemeester zelf met de 
politie op horeca-survaillance geweest. Het werd een leerzaam avond en nacht, waar eens te meer 
de verschillen bleken in de exploitatie van de diverse cafés. Richt de één zich meer op het jonge 
uitgaanspubliek, tracht de ander zich juist te profileren als de plek voor de jongere ouderen van 
rond de 30 jaar. De effecten die deze verschillende doelgroepen op de openbare orde hebben zijn 
evident. Als er al opstootjes plaatsvinden, dan zijn daar veelal juist de jongste cafébezoekers bij 
betrokken. Een gegeven dat nog eens bevestigd is bij het uitlezen van de camerabeelden in de 
afgelopen anderhalf jaar.

Gebleken is dat het cameratoezicht voldoet aan de privacywetgeving. Het cameratoezicht is 
transparant voor de voorbijganger, er is sprake van een gerechtvaardigd doel en de gegevens 
worden beveiligd opgeslagen voor een periode van maximaal zeven dagen (tenzij er sprake is van 
aangiften of klachten jegens een bepaald gebeuren op de Markt of omgeving).

Alles overwegende heeft de burgemeester besloten op basis van de bevoegdheden hem toegekend 
bij artikel 2:77 van de APV, het huidige cameratoezicht voor een periode van wederom 2 jaar te 
continueren, derhalve tot 1 juli 2021. De omwonenden van de Markt en andere belanghebbenden, 
zoals de horecaondernemers en winkeliers zullen binnenkort worden geïnformeerd over dit besluit. 
Zij kunnen daar eventueel bezwaar en beroep tegen aantekenen.

Net als nu het geval is geweest, wordt eind 2020 wederom het effect van het voortgezet 
cameratoezicht geëvalueerd. Afgezien daarvan wordt in de komende twee jaar nauwgezet in de 
gaten gehouden of sprake is van een verschuiving van verstoringen van de openbare orde tot 
voorbij de randen van het huidige toezichtgebied. Tijdens de evaluatie zijn daarover signalen 
gehoord. Sommigen gaven aan de indruk te hebben dat er vaker dan voorheen incidenten optreden 
in de Kleine Kerkstraat en in de Pompstraat. Straten overigens waar ook horecabedrijven zijn
gevestigd. Verder is genoemd dat er (al dan nití met regelmaat) overlast zou worden ervaren op de 
aanlooproutes naar de Markt. \
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