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Besluit  Nijverdal,  
17 mei 2011 

Nr. 
11INT00963 

 
Het college van burgemeester en wethouders van Hellendoorn;  
 
Gelet op de Wet bescherming persoonsgegevens 
 
 
B e s l u i t: 
 
 
Vast te stellen het: 
 
Reglement cameratoezicht centrumafsluiting Nijverdal 
 
 
Artikel 1.  Begripsbepalingen. 
 
1. camerasysteem: het geheel van camera’s, monitoren, opnameapparatuur, verbindingskasten, 

glasvezelverbindingen en bevestigingen; 
 
2. video-observatiecomputer: computer waarop de beelden live bekeken kunnen worden; 
 
3. opslagcomputer: computer waaraan de opnameapparatuur is gekoppeld; 
 
4. beeldinformatie: de door het camerasysteem verkregen en geregistreerde filmbeelden; 
 
5. houder: houder van het camerasysteem, i.c. het college van burgemeester en wethouders; 
 
6. technisch beheerder: de ambtenaar/persoon die is belast met het technische beheer van het 

camerasysteem; 
 
7. geautoriseerde functionaris: de (beveiliging-)functionaris die de beelden live kan bekijken, die is 

belast met het bedienen van het camerasysteem en die bevoegdelijk toegang heeft tot de 
opnameapparatuur; 

 
8. opnameapparatuur: een ict-voorziening waarop beeldmateriaal wordt bewaard; 
 
9. derden: een ieder, niet zijnde de geautoriseerde functionaris, de technische beheerder of de 

gemeentesecretaris van de gemeente; 
 
10. incident: een waargenomen strafbaar feit, ongeval of andere gebeurtenis die vraagt om 

optreden; 
 
11. gemeente: gemeente Hellendoorn; 
 
12. college: het college van burgemeester en wethouders. 
 
Artikel 2. Doel van het cameratoezicht. 
 
1. Het doel van het cameratoezicht is primair de beveiliging van het systeem tot stadsafsluiting in 

Nijverdal. Meer specifiek is het cameratoezicht bedoeld voor: 
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a. de bescherming van de veiligheid van één of meer natuurlijke personen; 
 
b. het vastleggen van incidenten. 
 

2. De registratie van persoonsgegevens wordt uitsluitend gebruikt voor de doelstellingen van het 
cameratoezicht. 

 
Artikel 3.  Taken en verantwoordelijkheden. 
 
1. Het cameratoezicht geschiedt onder verantwoordelijkheid van de gemeentesecretaris van de 

gemeente onverminderd de bestuurlijke verantwoordelijkheid van het college; 
 
2.  Het technisch beheer van het cameratoezicht geschiedt door VTN Verkeers- en 

besturingstechniek B.V.; 
 
2. De beelden worden alleen door een geautoriseerde functionaris bekeken ingeval van een 

incident; 
 
4. Ingeval van een incident meldt de geautoriseerde functionaris dit bij de geëigende instantie (te 

weten: politie en/of brandweer en/of spoedeisende medische hulpverlening (ambulance) en de 
coördinator/beleidsmedewerker Integrale Veiligheid van de gemeente); 

 
5. De volgende personen zijn aangewezen als geautoriseerde functionaris: 

 
Dagperiode  Beheerder van de parkeergarage (Parkeer 

Combinatie Holland) 
Avond- en nachtperiode  Beheerder parkeergarage (Parkeer 

Combinatie Holland) 
In geval van incidenten Beheerder parkeergarage (Parkeer 

Combinatie Holland) hoofd facilitaire zaken 
en plaatsvervangend hoofd facilitaire 
zaken, de gemeentesecretaris, 
Coördinator / beleidsmedewerker  
Integrale Veiligheid van de gemeente 

 
 
Artikel 4. De video-observatiecomputer en opslagcomputer. 

 
1. De video-observatiecomputer is gestationeerd in de beheerdersruimte van de parkeergarage 

Nieuw Dunant; 
 
2. De beelden zijn alleen te bekijken door een geautoriseerde functionaris; 
 
3. De opslagcomputer is gestationeerd in de beheerdersruimte van de parkeergarage Nieuw 

Dunant; 
 
4. Deze ruimte is uitsluitend toegankelijk voor het personeel van Parkeer Combinatie Holland; 
 
5. De opslagcomputer is uitsluitend toegankelijk met toestemming van een geautoriseerde 

functionaris. 
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Artikel 5. Bediening van het camerasysteem. 

 
1. Bevoegd tot het bedienen van het camerasysteem (het live bekijken van beelden) zijn: 
 

a. de geautoriseerde functionarissen; 
 
b. politiefunctionarissen voor de uitoefening van hun wettelijke taken; 

 
c. officieren van justitie voor opsporingsdoeleinden; 

 
d. de technische beheerder; 

 
e. derden, indien dat functioneel noodzakelijk is, uitsluitend met toestemming van de 

geautoriseerde functionaris of de technische beheerder. 
 
2. Onder het bedienen van  het camerasysteem  wordt ook begrepen het terugkijken van digitale 

opnamen en het vastleggen van beeldinformatie op CD- ROM of een andere wijze van 
datatransport; 

 
3. Politiefunctionarissen en officieren van justitie, die beroepshalve beelden live willen bekijken 

en/of het camerasysteem bedienen, dienen zich vooraf ten overstaan van een geautoriseerde 
functionaris te legitimeren. 

 
Artikel 6. Verslaglegging en rapportage. 

 
1. Van het gebruik van het camerasysteem wordt een logboek bijgehouden;  
 
2. Het logboek is vertrouwelijk; 
 
3. In het logboek worden vermeld: naam geautoriseerd functionaris, datum, tijd  en 

bijzonderheden, zoals: storingen, incidenten, meldingen en vordering van beeldinformatie; 
 
4. Wanneer het logboek niet wordt gebruikt, wordt het opgeborgen in een afgesloten kast; 
 
5. De technische beheerder rapporteert per kwartaal aan de gemeentesecretaris. 
 
Artikel 7. Integriteit, privacy en rechten van de geregistreerde. 

 
1. De beeldinformatie wordt maximaal 24 uur bewaard waarna de informatie wordt overschreven. 

Uitzondering hierop zijn de beelden van incidenten. Deze beelden worden door het intelligente 
computersysteem herkend en worden apart van de overige beelden bewaard, totdat deze 
worden verwijderd; 

 
2. Het camerasysteem is elektronisch beveiligd tegen onbevoegd gebruik; 
 
3. De in artikel 5.1 genoemde functionarissen gaan vertrouwelijk en integer om met de kennis die 

zij tot zich krijgen met het cameratoezicht, in het bijzonder met betrekking tot de privacy van 
derden; 

 
4. De geautoriseerde functionarissen zijn tot geheimhouding verplicht van de informatie waarvan 

zij door middel van het camerasysteem kennis hebben genomen.  
 
Artikel 8. Uitgifte van beeldinformatie. 

 
1. Beeldinformatie wordt slechts aan derden verstrekt op vordering van de officier van justitie; 
 
2. De beeldinformatie wordt op CD-ROM of andere geschikte digitale wijze verstrekt; 
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3. De politiefunctionaris of de officier legitimeert zich vooraf ten overstaan van de geautoriseerde 
functionaris en, bij diens afwezigheid, ten overstaan van de technische beheerder; 

 
4. De CD-ROM of andere drager, waarop beeldinformatie wordt opgeslagen,  wordt gemerkt en 

geregistreerd door de geautoriseerde functionaris dan wel de technische beheerder; 
 
5. De  officier van justitie dient schriftelijk te verklaren de beeldinformatie ontvangen te hebben en 

deze  zorgvuldig en integer te zullen gebruiken; 
 
6. Bij afwezigheid van de geautoriseerde functionaris of de technische beheerder maakt de 

politiefunctionaris of de officier van justitie een proces-verbaal van vordering van beeldinformatie 
op en deze stuurt een afschrift daarvan naar de gemeentesecretaris. 

 
Artikel 9. Inzagerecht beeldinformatie van derden. 

 
1. Gelet op de bescherming van de privacy gelden restricties voor het inzagerecht van derden; 
 
2. Het recht op inzage kan worden verleend als een zwaarwegend belang is aangetoond; 
 
3. Het college beslist na weging van de belangen binnen twee weken op de aanvraag; 
 
4. Een verzoek tot inzage van een advocaat, in het kader van een strafproces ter verdediging van 

een verdachte cliënt,  kan slechts worden ingediend door tussenkomst van de officier van 
justitie; 

 
5. De verzoeker dient zich, ter vaststelling van zijn identiteit, in persoon te vervoegen bij de 

geautoriseerd functionaris of de technisch beheerder; 
 
6. Personen die inzage in beeldinformatie krijgen tekenen een inzageverklaring. 
 
 
 
 
Burgemeester en Wethouders van Hellendoorn, 

de loco-secretaris, 
 
 
 
 
H.G.M. Zwijnenberg 

de burgemeester, 
 
 
 
 

J.G. Kristen 
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Logboekformulier 
“Onderhoud en/of Storingen” 

 
Naam geautoriseerd functionaris ……………………………………………………………………………. 
Onderhoud / Storing* *doorstrepen wat niet van toepassing                                  
Datum ……………………………………………………………………………. 
Tijd ……………………………………………………………………………. 

 
 

Centrumafsluiting Nijverdal 
 
 
Locatie    ………………………………………………………………………………… 
 
 
Firmanaam   ………………………………………………………………………………… 
Naam monteur   ………………………………………………………………………………… 
 
Omschrijving onderhoud en/of storing 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Mededelingen 
………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Overig 
………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
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Logboekformulier 

“Incidenten” 
Naam geautoriseerd functionaris  ………………………………………………………. 
Datum (incident) ……………………………………………………………………………. 
Tijdstip (incident) ……………………………………………………………………………. 
 
 

Centrumafsluiting Nijverdal 
 
Locatie   ………………………………………………………………….……………… 
 
Cameranummer(s)  …………………………………………………………………………………. 
 
 
Omschrijving incident(en) 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Betrokken personen 
………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Aangifte politie *Ja / Nee *doorstrepen wat niet van toepassing 
………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Inzage beeldinformatie *Ja / Nee *doorstrepen wat niet van toepassing 
………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Vordering beeldinformatie *Ja / Nee *doorstrepen wat niet van toepassing 
 
 
Overige mededelingen 
………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
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Inzageverklaring 
 
 
Hellendoorn, ……………………(Datum) 
 
 
Ondergetekende, ………………………………… in de functie …………………………...,  
verklaart hiermede dat hij/ zij, zich verplicht om tegenover derden, strikte geheimhouding te betrachten 
omtrent alle (beeld)informatie en gegevens, die hem/ haar ter kennis zullen komen (met name de 
verkregen (beeld)informatie n.a.v. het cameratoezicht) in verband met zaken en belangen van de 
gemeente en andere betrokkenen. 
 
 
In tweevoud opgemaakt en ondertekend te Hellendoorn, ……………..(datum) 
 
 
Handtekening                 ………………………..  
 
Naam                            ……………………….. 
 
 
Gezien en akkoord, namens de gemeente: 
 
………………………………………… (naam) 
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Akte van Geheimhouding 
 
 
Hellendoorn, ……………………(Datum) 
 
 
Ondergetekende, …………………………………., geautoriseerd functionaris voor de gemeente 
Hellendoorn verklaart hiermede dat hij/ zij, voorzover hij/ zij zal worden betrokken bij, of kennis zal 
krijgen van, vertrouwelijke informatie bij de uitvoering van werkzaamheden (met name inzage in 
beeldinformatie n.a.v. het cameratoezicht) voor de gemeente, zich verplicht om tegenover 
derden, zowel tijdens als ook na beëindiging van zijn/haar dienstbetrekking, strikte geheimhouding te 
betrachten omtrent alle informatie en gegevens, die hem/ haar ter kennis 
zullen komen in verband met zaken en belangen van de gemeente en andere betrokkenen. 
 
 
In tweevoud opgemaakt en ondertekend te Hellendoorn, ……………..(datum) 
 
 
 
Handtekening werknemer: 
 
 
 
 
Gezien en akkoord, namens de gemeente Hellendoorn: 
 
 

 


