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Deelname pilot Themis met het plaatsen van ANPR-camera's

Collegevoorstel
Aanleiding / voorgeschiedenis
Ter bestrijding van de criminaliteit en om de veiligheid in onze gemeente te vergroten, is er het plan om deel
te nemen aan een pilot met een cameraschild. Dit voorstel voorziet daarin.
Feitelijke informatie
De pilot, genaamd ‘Themis’, houdt in dat in onze gemeente op de uitvalswegen, gedurende een jaar,
zogeheten ANPR-camera’s in lichtmasten komen te hangen.
ANPR (automatic numberplate recognition) is een methode om gefotografeerde kentekens op automatische
wijze te vergelijken met kentekens in politiebestanden. Op deze manier kan de politie verdachte of gestolen
voertuigen signaleren. De automatische vergelijking kan een hit opleveren. Een hit betekent een signaal dat
een kenteken wordt herkend. De politie kan dan direct actie ondernemen en dit vergroot de pakkans.
Bij de pilot zijn de gemeente Vught, de politie en het openbaar ministerie betrokken. Op 29 mei 2017 is in
driehoeksverband gesproken over de pilot. De leden van de driehoek gaven hierin akkoord op verdere
vormgeving en uitwerking van de pilot. Over de organisatorische inbedding van de camera’s en de opvolging
van hits is er intensief contact tussen de onderlinge disciplines van de politie. Intern zijn de clusters
communicatie en beleid en beheer openbare ruimte betrokken.
Afweging
De camera’s dienen als extra ‘digitale ogen’. De politie kan op deze manier haar schaarse capaciteit slimmer
inzetten en sneller, gerichter, in actie komen. Door de politie-eenheden gericht en ‘real time’ te voorzien van
relevante informatie, krijgen ze informatie die ze menselijkerwijs nooit paraat kunnen hebben. De camera’s
worden namelijk op lokaal niveau gekoppeld aan informatie op nationaal niveau. Met de inzet van deze
camera’s wordt uiteindelijk beoogd de criminaliteit in onze gemeente terug te dringen en de veiligheid te
vergroten.
Het voorstel is om deel te nemen aan de pilot ‘Themis’ en hiervoor een bedrag van € 20.000 (zie hierna de
middelenparagraaf) ter beschikking te stellen.
Inzet van middelen
De huur van de ANPR- camera’s en bijbehorende systemen bedraagt voor de periode van een jaar
€ 20.000. De kosten voor deze pilot komen ten laste van het budget integrale veiligheid. Hierdoor ontstaat
een beperkte overschrijding op dit budget, omdat deze pilot niet was voorzien. Hier staat tegenover dat het
budget Bibob niet volledig wordt besteed. Hierdoor ontstaat per saldo geen nadeel ten opzichte van de
begroting 2017.
Risico's
Bij het gebruik van de ANPR-camera’s is het belangrijk dat de privacy van de automobilisten niet in het
geding komt. Op grond van de Wet politiegegevens mag de politie ANPR onder voorwaarden toepassen om
de dagelijkse politietaak uit te voeren. Dit betekent dat in praktijk alleen passages van kentekens worden
bewaard die een hit opleveren. De voorwaarden, waaraan moet worden voldaan om als hit te worden
aangemerkt, worden vooraf door de officier van justitie getoetst. De officier toetst hierin steeds of de
voorwaarden proportioneel, subsidiair en doelgebonden zijn in relatie tot het te bestrijden criminele
fenomeen. Daarnaast moet elke optredende hit zo veel mogelijk direct worden opgevolgd.
Door de toetsing en directe opvolging wordt voldaan aan wat de Autoriteit Persoonsgegevens in haar
richtsnoer aangaande automatische kentekenherkenning heeft opgenomen. Vanuit analyse en opvolging
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van de afgehandelde en opgetreden hits, en de feiten die hebben plaatsgevonden, kan worden onderzocht
of aanpassingen in de aanpak gedurende de pilot nodig zijn.
Procedure / vervolgstappen
Na afloop van de pilot kunnen de camera’s en bijbehorende systemen tegen een gereduceerd tarief worden
overgenomen. De gemeente kan de inzet van de camera’s dan, indien gewenst, voortzetten. Wanneer dit
aan de orde is, zal hiervoor tegen die tijd een voorstel worden voorbereid waarin de meerjarige budgettaire
effecten in beeld worden gebracht.
Als u volgens dit voorstel besluit, gaat er een persbericht over de deelname aan de pilot uit. Dit bericht wordt
ook geplaatst op social media en op de gemeentelijke informatiepagina Nu & Morgen in de Heusdense
Courant.
Voorgenomen besluit
Het voorstel is om bijgaand besluit vast te stellen.
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BESLUIT

Het college van Heusden heeft in de vergadering van 12 september 2017
besloten:
deel te nemen aan de pilot ‘Themis’ en voor de periode van een jaar ANPR-camera’s te plaatsen aan de
uitvalswegen in de gemeente Heusden.

namens het college van Heusden,
de secretaris,

mr. H.J.M. Timmermans
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