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Cameratoezicht 2020: evaluatie en verlenging 

Geachte raadsleden, 
 
In deze brief informeer ik u over de evaluatie en verlenging van het cameratoezicht in het 
Centrumgebied.  
Sinds medio 2018 is, in het kader van de openbare orde en veiligheid, cameratoezicht 
gerealiseerd. Het aanwijsbesluit voor het cameratoezicht loopt in mei 2020 af en bij 
verlenging dient de burgemeester een nieuw besluit te nemen. Op grond van de 
evaluatie en in samenspraak met de politie, heb ik besloten het cameratoezicht met 2 
jaar te verlengen (mei 2022). Ook heb ik, vanwege vernielingen, incidenten en diefstal, 
besloten om het gebied te verruimen met de locaties: de bromfietsstalling (Halve Maan/ 
Wijckermolen) en de Markt, zodat ook daar cameratoezicht kan worden ingezet. 
 
Kosten uitbreiding 
Voor de uitbreiding van de twee hier bovengenoemde locaties dienen twee nieuwe 
camera’s te worden aangeschaft en één vaste te worden verplaatst. De kosten bedragen 
€ 35.000,- voor aanschaf, aanleg en aansluiting. In de begroting 2020 is geen ruimte 
voor deze investering en daarom worden de kosten verwerkt in de begroting van 2021. 
Realisatie kan dan pas plaatsvinden in 2021. 
Graag bespreek ik met u tijdens de commissievergadering van juni 2020 de 
mogelijkheden om eerder dit jaar tot realisatie van de uitbreiding over te gaan.  
 
Cameratoezicht in het Centrumgebied 
Het cameratoezicht maakt deel uit van de gebiedsaanpak Centrumgebied, zijnde een 
prioriteit van het IVHP (Integraal Veiligheids- en Handhavingsplan 2020-2024). De 
uitvoering van de verschillende maatregelen het Actieplan IVHP 2020, zoals extra en 
zichtbaar toezicht en handhaving en de bestuurlijke aanpak op drugsoverlast, is volop 
gaande.  
Het cameratoezicht is, in samenspraak met de politie geëvalueerd. We hebben 
geconcludeerd dat het veiligheidsbeeld op een aantal fronten een verbetering laat zien. 
Zo is er minder jeugdoverlast en overlast van alcohol en zwervers. Maar we hebben ook 
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te maken gehad met delicten als overvallen, straatroof en bedreiging. Voor nadere 
informatie over de evaluatie verwijs ik naar pagina 3 van deze brief.  
 
Het komt erop neer dat het een aantal jaren zal duren voordat een structureel effect van 
alle maatregelen zichtbaar is en aangezien sprake is van hardnekkige problematiek in 
het Centrumgebied, zien wij dat langere inzet van cameratoezicht nodig is.  
De verlenging van het cameratoezicht ligt ook in de lijn van de politie: politie adviseert 
het cameratoezicht voort te zetten en uit te breiden. Ook de bewoners zijn daar 
voorstander van.  
 
 
 
 
Hoogachtend, 
de burgemeester, 
 
 
 
 
drs. M.E. Smit 
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Evaluatie Cameratoezicht 2020 
 
Uit rapportages, analyse en informatie van politie blijkt het volgende: 

- Het Centrumgebied heeft van alle wijken de meeste meldingen bij politie en inzet 
vanuit handhaving. 

- Het aantal vermogensdelicten en overlast is gedaald, blijkt uit de politiecijfers 
(zoals diefstal uit winkels en panden en overlast van jeugd, alcohol en drugs en 
zwervers. Bewoners bevestigen dat. Ook is sinds de invoering van 
cameratoezicht jeugdoverlast afgenomen.  

 
Echter, het veiligheidsbeeld laat ook het volgende zien: 

- Het aantal straatroven, overvallen en bedreigingen is toegenomen. Delicten als 
deze hebben grote impact op het veiligheidsbeeld en de veiligheidsbeleving van 
bewoners. 

- Het veiligheidsgevoel scoort beduidend slechter dan gemiddeld in de stad: 28 % 
voelt zich ‘wel eens onveilig’ in eigen buurt, het gemiddelde in Beverwijk ligt op 
23%. 

- In het centrum is het ervaren van overlast, in vergelijking tot alle andere wijken, 
het grootst (Centrum: 72%; het gemiddelde in Beverwijk is 57%). 

- Het Centrumgebied is sprake van een historie van hardnekkige problematiek en 
overlast, met name door drugsoverlast. 

- Het Centrumgebied kenmerkt zicht door een concentratie van coffeeshops, 
avondwinkels, casino en horeca en zal altijd voor de nodige reuring zorgen. 

- De wijkagenten hebben bewoners en ondernemers bevraagd naar de 
veiligheidsbeleving, de rode draad is dat men positief is over de camera’s. 

 
Opsporing 

- De beelden van het cameratoezicht worden bewaard bij de politie. Bij delicten 
of incidenten vordert de politie de beelden voor het opsporingsonderzoek. In 
verschillende zaken heeft dit tot aanhoudingen geleid dan wel tot bijdragen in 
lopende onderzoeken (Bestuurlijke Rapportage INT-20-55544). 

 
Uitbreiding met twee locaties (de bromfietsstalling Halve Maan en De Markt) 

- De Markt is door de ligging in de rijroute van het centrum en nabijgelegen horeca 
een plek waar sprake is van incidenten van vernieling. Ook komt door aanloop 
van en naar de coffeeshop regelmatig drugsoverlast voor.  

- Bewoners van de Markt hebben verzocht om camera’s, dit n.a.v. een aantal 
incidenten en het continu ervaren van drugsoverlast. 

- Bij de bromfietsstalling op de Halve Maan komt met regelmaat diefstal van 
brommers/ scooters voor. Voor deze voertuigen is geen alternatief voor stalling 
(zoals de ondergrondse fietsenstalling). 

- De politie onderschrijft de uitbreiding van cameratoezicht op beide 
bovengenoemde locaties.  

 
Geconcludeerd is dat het enige tijd zal duren voordat het effect zichtbaar is van de 
(veiligheids)maatregelen zoals die nu worden ingezet in het Centrumgebied. 
Maatregelen zijn bijvoorbeeld extra toezicht en handhaving, de bestuurlijke maatregelen 
t.a.v. drugshandel en het wijkpunt voor handhaving.  
Vanuit de politie wordt de meerwaarde van cameratoezicht onderschreven en is de wens 
uitgesproken om het aantal camera’s uit te breiden, zodat de beelden in meer 
opsporingszaken een rol kunnen spelen. 
 
Met de Officier van Justitie is de verlenging van het cameratoezicht vastgesteld op 2 
jaar. 
 
 
Mei 2020 


