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Plaatsen tijdelijke camera’s Najaars Kermis
1b2
Vreemd aan de orde van de dag
ingediend
1.0

Bovengenoemd(e) raadslid/-leden dient/dienen de volgende motie in;
De raad van de gemeente Gooise Meren in vergadering bijeen,
Verzoekt het college:
Tijdens de najaarskermis in 2019 als extra maatregel tijdelijke camera’s, al dan niet gecombineerde licht/camera units, in te
zetten binnen het aanloopgebied naar de Kermis.

En gaat over tot de orde van de dag.
Toelichting
Overwegende dat:
Gebleken is dat op de najaarskermis in toenemende en zorgelijke mate sprake is van ongeregeldheden en onwenselijk gedrag
en dat dit ertoe leidt dat bezoekers zich daar niet veilig meer voelen.
Dit er op den duur toe zal leiden dat goedbedoelende inwoners de kermis gaan mijden en dat de kermis z’n karakter als
feestelijke dorpsfestiviteit gaat verliezen.
1. Het algemene doel is de objectieve en subjectieve veiligheid op en om de najaarskermis te bevorderen, zowel voor de
burgers als de politie en boa’s op straat;
2. De aanwezigheid van camera’s werkt als sociale controle. Het wakend oog van politie of camera’s vergroot de beleving van
de veiligheid;
3. Camera’s werken op drie verschillende manieren:
a. preventief, ter voorkoming van criminaliteit;
b. repressief, als ondersteuning bij opsporing en vervolging, (camerabeelden worden alleen bekeken wanneer daar een
directe aanleiding voor is);
c. proactief, om een efficiëntere inzet van politie door vroegtijdige interventie bij incidenten te bewerkstelligen
(camerabeelden worden dan live bekeken);
4. Er een keuze is tussen live kijken naar de beelden, waardoor direct gericht opgetreden kan worden. Of niet live meekijken
en alleen achteraf gebruik maken van de beelden voor de tijden dat er overlast heeft plaatsgevonden;
5. De camerabeelden niet live bekeken hoeven te worden door de politie. Regelgeving wel toelaat dat de camerabeelden (al
dan niet live) door een burger of boa worden bekeken.

