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Cameratoezicht in Enkhuizen

ADVIEZEN
Besluit




De burgemeester geeft opdracht tot het plaatsen van camera’s op de
genoemde openbare plaatsen rondom station Enkhuizen en brengt de
raad dmv een raadsbrief op de hoogte..
Het college besluit af te wijken van de meervoudige onderhandse
aanbestedingsprocedure en kiest voor een enkelvoudige onderhandse
procedure conform artikel 2.4 van het inkoop- en aanbestedingsbeleid.

Samenvatting
Cameratoezicht is een privacygevoelige aangelegenheid, en kan een positief
effect hebben op het veiligheidsgevoel en werkt preventief tegen criminaliteit.
Gezamenlijk met handhaving en toezicht is de inzet van een cameratoezicht
een aanvulling voor de veiligheid in de openbare ruimte. Het geeft een extra
mogelijkheid om de openbare orde te handhaven, specifiek rond het
stationsgebied waar camera’s geplaatst worden.
Voorgesteld wordt het cameratoezicht voor één jaar als pilot op te dragen aan
Connection Systems. Na de eerste proefperiode van 6 maanden zal een
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evaluatie plaatsvinden. Vervolgens zal aan de hand van een positieve evaluatie
bekeken worden welke reguliere aanbestedingsvorm nodig is voor de SLA/het
Onderhoud (structurele kosten).
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Transformatie agenda jeugdhulp
Beantwoording vragen Bloemenbuurt
Corona update 3 juni
Beantwoording vragen SP over dak- en thuislozen
Raadsbrief Informatie van Stichting Woondiensten Enkhuizen (Welwonen) over locaties voor Tiny Houses.
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