P

P

P
P

Va n :
Verzonden:
Aan:
CC:

maandag 20juni 2016 09:48

Onderwerp:

RE: aanschaf camera's

Opvolgingsmarkering:
Markeringsstatus:

Opvolgen
Voltooid

Hallo H

Afgelopen week heeft Frans weer een landelijk overleg gehad betreffende de bodycams. Hier is nog steeds geen
duidelijke afspraak gemaakt over de inzet van bodycams en is een duidelijk standpunt wederom uitgesteld.
Aangezien de operationele noodzaak tijdens o.a. de TT gevaar loopt, vind ik, dat de bodycams van de gemeente
kunnen worden gebruikt door de collega's van Assen totdat er een duidelijk besluit is genomen door het landelijk
bureau en de bodycams worden uitgerold over de basiseenheden. Op dat moment moeten de door de politie
aangewezen camera's gebruikt worden.
Vriendelijke groet,
Chef Team technisch toezicht.
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Va n :
Verzonden: woensdag 15 juni 2016 20:46

Aan:_aHHH_______i

CC: «___________________________■
Onderwerp: FW: aanschaf camera's

p

Goedendag

_■_ _■_■

p Ik had begrepen van ^^g dat jullie hadden afgesproken dat indien 15 juni 2016 geen beslissing was genomen t.a.v
bodycams wij via de gemeente gebruik konden maken van de Oncall bodycams. Inmiddels is 15 juni bijna afgelopen
en hebben wij niets vernomen vanuit de landelijke projectgroep.
Mogen wij hieruit opmaken dat er geen bezwaren zijn om via de gemeente gebruik te maken van bodycams? Graag
een bevestiging hierop.

Met vriendelijke groet,

Senior medewerker GGP - Brigadier
Kwartiermaker MEOS
Politie Noord-Nederland 1 District Drenthe | Basisteam Drenthe Noord | Werkeenheid Assen

mh____B__

T 0900 8844

p Van: ■ WmmWmWSOM
Verzonden: woensdag 8 juni 2016 11:38
p

Aan:

Onderwerp: aanschaf camera's
Goedemorgen,
p
p

Heb vanmorgen even met contact gehad over de camera's. Hij heeft inmiddels contact gehad met
Zij hebben afgesproken dat wanneer er op 15 juni nog geen beslissing is genomen over de aanschaf van
camera's wij de camera's kunnen aanschaffen. Ik heb aangegeven dat als er wel een beslissing is genomen, dat het
mooi zou zijn dat wij ook worden meegenomen in de keus voor de camera's. Dit om te voorkomen dat we blindelings
de zepcam weer krijgen. Er schijnt nu ook een budget te zijn voor aanschaf van camera's. We moeten dus nog even
geduld hebben....
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