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Inleiding 

Deze veiligheidsanalyse geeft informatie over de inzet van cameratoezicht in de Tolbrug-

kamp. De Tolbrugkamp kan worden omgeschreven als een binnentuin met een speeltuin 

voor kleine kinderen. Het is gelegen tussen woningen en is via diverse toegangen bereik-

baar. In de directe omgeving zijn er twee coffeeshops.  

 

De Tolbrugkamp is een verzamelplaats voor jeugd die daar voornamelijk softdrugs ge-

bruiken. Daarnaast is het een verzamelplaats voor overlastplegers, alcoholisten, perso-

nen zonder vaste woonplaats en personen met geestelijke problematiek.  

 

Deze veiligheidsanalyse heeft tot doel om te adviseren over het instellen van cameratoe-

zicht op deze locatie.  

Aanleiding  

Bij deze veiligheidsanalyse is een bijlage bijgevoegd. Zie bijlage 1 voor afbakening ge-

bied. De cijfers in het gebied laten zien dat de incidenten in 2019 zijn gestegen, waarvan 

overlast en APV het meest toenamen. De cijfers van 2020 laten zien dat de cijfers nog 

verder zijn toegenomen, waarvan overlast, APV, inbraak schuur en vernielingen het 

meest toenamen. Recent heeft er een ernstige mishandeling plaatsgevonden.   

 

Een groot deel van de overlast wordt veroorzaakt door bezoekers van de coffeeshops. De 

gemeente is al enige tijd in gesprek met de ondernemers. Een van de ondernemers is al 

regelmatig aangesproken op het gedrag van zijn klanten (overlast, parkeren e.d.) en hij 

heeft een aantal acties ondernomen (huisregels, brief aan omwonenden, toezicht op 

straat). Het blijft een hardnekkig probleem. De politie heeft in het gebied een aantal re-

pressieve acties gehouden en diverse wijkverboden uitgeschreven om de overlast terug 

te dringen. Helaas zijn deze maatregelen niet voldoende.   

 

Bewoners klagen al jaren over overlast van jongeren die door hun tuinen lopen, drugs 

gebruiken, herrie maken, overal hun behoefte doen en mensen structureel lastigvallen. 

Het zal de bewoners een hoop rust geven na jarenlange ellende in hun woonomgeving. 

Zowel politie als handhaving kan bij cameratoezicht veel sneller schakelen en optreden.  

 

Doel cameratoezicht Tolbrugkamp  

Het doel van cameratoezicht is het handhaven van de openbare orde en veiligheid op 

basis van artikel 151c van de Gemeentewet. Cameratoezicht moet voor afname van het 

aantal misdrijven en overlastincidenten zorgen. Door die afname stijgt de veiligheid en 

het veiligheidsgevoel op straat en in het gebied. Daarnaast gaat er van cameratoezicht 

een preventieve werking uit. Bij daadwerkelijke incidenten kan handhaving en/of politie 

op basis van de live beelden direct reageren. Zij kunnen aan de hand van de beelden ter 

plaatse gaan om (dreigende) openbare ordeverstoringen te voorkomen of te stoppen.  

 

Als bijkomend voordeel kunnen de beelden – die in het kader van de openbare orde 

maximaal 28 dagen mogen worden bewaard – achter worden teruggekeken en kunnen 

daarmee van nut zijn voor de opsporing en vervolging van daders van strafbare feiten.   

 

Afwegingskwadrant 

Bij de afweging om cameratoezicht in te stellen wordt er gekeken naar de effecten van 

de objectieve en subjectieve veiligheid. De verwachting is dat door het live uitkijken van 

de camerabeelden de heterdaadkracht verhoogd wordt. De meldkamer kan direct antici-

peren bij een incident. Ondertussen kunnen de medewerkers van Handhaving het inci-

dent blijven volgen en kunnen politieambtenaren dan wel medewerkers van Handhaving 

ter plaatse gaan. Wanneer op dit moment een incident gemeld wordt, gebeurt het regel-

matig dat politieambtenaren ter plaatste komen en dat het incident al opgehouden is of 

de daders al weg zijn.  

 

Cameratoezicht moet ervoor zorgen dat het aantal misdrijven en overlastincidenten in 

het gebied daalt. Door die afname stijgt het veiligheidsgevoel op straat. De bewoners in 
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het gebied geven aan dat ze blij zijn met cameratoezicht en vragen om dit zo snel moge-

lijk te regelen. Het heeft een positief effect op de subjectieve veiligheid van bewoners 

van het gebied en van de bewoners in de omgeving van het Tolbrugkamp.  

 

Noodzakelijkheid, proportionaliteit en subsidiariteit 

In de Tolbrugkamp zijn er de afgelopen maanden verschillende maatregelen ingezet om 

de overlast en criminaliteit terug te dringen. Er zijn preventieve en repressieve acties 

gehouden door politieambtenaren en medewerkers van Handhaving. De gemeente heeft 

verschillende maatregelen genomen om het minder aantrekkelijk te maken. Er is bijvoor-

beeld een oplossing gevonden voor parkeeroverlast van de bezoekers van de coffeeshop 

en de eigenaar van de coffeeshop is opnieuw aangesproken op het gedrag van zijn klan-

ten. Daarnaast zijn er nog een aantal maatregelen in behandeling. Hierbij moet gedacht 

worden aan extra verlichting bij de speeltuin, een spelregelbord bij de speeltuin, maatre-

gelen tegen wildplassen bij de garages en een zigzag hek bij de onderdoorgang Grote 

Markt. De hierboven beschreven acties zijn (tot nu toe) onvoldoende of voldoen niet. De 

acties hebben niet het gewenste resultaat. Gezien de politiecijfers is de noodzaak van 

cameratoezicht zichtbaar. Een volgende stap om misdrijven en overlast tegen te gaan is 

de inzet van cameratoezicht. Gezien de middelen die gebruikt zijn, is het proportioneel 

en subsidiair om cameratoezicht in te zetten en gedurende bepaalde periodes live uit te 

kijken. Het cameratoezicht is een aanvullende maatregel om de openbare orde te kunnen 

handhaven. Er is sprake van een passende maatregel omdat de camera's als extra ogen 

in de wijk dienen en het gat opvullen waar direct toezicht vanwege beperkte capaciteit 

niet 24 uur per dag te garanderen is.  

 

Conclusie en advies 

De politiecijfers van het gebied laten zien dat de incidenten in 2019 en 2020 flink zijn 

gestegen. De cijfers van overlast, APV, inbraak schuur en vernielingen komen het meeste 

toe. De verwachting is dat door de camera's de toename van het aantal incidenten be-

perkt kan worden gehouden. Het afgelopen jaar zijn er diverse maatregelen genomen in 

en rondom de Tolbrugkamp. Aan de bewoners zijn vragen gesteld over de zichtbaarheid 

en het effect van de maatregelen en welke aanvullende maatregelen gewenst zijn. De 

bewoners vragen om cameratoezicht in te stellen.  

 

Gezien de hiervoor beschreven situatie en afwegingen is het advies om over te gaan tot 

instelling van mobiel cameratoezicht in de Tolbrugkamp voor 1 jaar. Na 10 maanden 

dient er een evaluatie plaats te vinden waarbij een afweging gemaakt moet worden of 

(langdurige) verlenging noodzakelijk is. Deze termijn doet recht aan de situatie en leidt 

tot een tijdige hernieuwede overweging, waarbij cameratoezicht niet langduriger wordt 

ingezet dan noodzakelijk wordt geacht.  

 

 

 

Opgesteld door Politie (Basiseenheid Drechtsteden-Binnen) 

en Gemeente (Openbare Orde en Veiligheid), 

26 augustus 2020 
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Bijlage 1: gebied Tolbrugkamp 

 

 


