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1. Is het op basis van de huidige wet-, en regelgeving en de  huidige APV mogelijk 

om indien noodzakelijk op dit moment over te gaan tot cameratoezicht? 
 

Nee, niet op dit moment. 
 
 

2. Zo ja,  welke rol en taak is hierin weggelegd voor de Burgemeester/het College en 
de Raad? 

 
Nu dus nog niet. De rollen worden verduidelijkt in antwoord op vraag 3. 
 

 
3. Zo nee, op welke wijze dient dit mogelijk gemaakt te worden? 

 
Op grond van artikel 151c van de Gemeentewet kan de burgemeester besluiten over 
te gaan tot plaatsing van camera’s voor een bepaalde duur, ten behoeve van toezicht 
op openbare plaatsen. Alvorens tot plaatsing over te gaan, dient de gemeenteraad 
toestemming te verlenen (artikel 2:77 APV Leiderdorp 2013). 
De burgemeester bepaalt de duur van de plaatsing en wijst de openbare plaats aan 
in overleg met politie en de officier van justitie. 
 
Voorwaarden: 

 Aanwezigheid van camera’s is op duidelijke wijze kenbaar voor iedereen die 
het gebied betreedt; 

 Alleen beelden van openbare plaatsen; 

 Beelden mogen in het belang van de openbare orde worden vastgelegd; 

 Er zijn restricties aan de bewaartermijn van de beelden; 

 Er moeten regels zijn gesteld: 
- ten aanzien van vaste camera’s en andere technische hulpmiddelen nodig 

voor toezicht en hoe deze zijn aangebracht; 
- personen belast met toezicht of anderszins direct betrokkenen; 
- ruimten waarin waarneming / verwerking van de beelden plaatsvindt.  

 
Doel van cameratoezicht is preventie, níet opsporing (=domein Officier van justitie). 
Het moet nodig zijn voor de handhaving van de openbare orde, op basis van een 
veiligheidsanalyse. Het moet gaan om een afgebakende periode, en een beperkt 
openbaar gebied. 

  



 
 

4. Is in het kader van de 1e verkenning cameratoezicht ook gesproken met de 
politie? 

 
Ja. De politie ziet vooral toepassingsmogelijkheden voor de ANPR: een camera die 
kentekens opneemt en waarbij een selectie kan worden ingevoerd.  
Deze geeft een signaal aan de politie indien er  ‘een hit’ wordt geregistreerd. 

 
 

5. Is ook bekend hoe gemeenten in de regio omgaan met cameratoezicht? En wordt 
er in subregionaal verband ook over cameratoezicht gesproken? 

 
 
In Leiden is op verschillende plekken cameratoezicht (zoals: NS Station, 
Papegaaisbolwerk, stadsbouwhuis en de directe omgeving van het gebouw Nieuwe 
Energie). 
In Zoeterwoude kan direct door de burgemeester cameratoezicht worden toegepast, 
met een mededeling aan de raad.  
In Oegstgeest kan het zonder melding of toestemming van de gemeenteraad. 
 
Subregionaal wordt door de politie gebruik gemaakt van een mobiele ANPR. 
 

 
 
 


