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Hallo
In overleg met Je kunt 4 bodycams aanschaffen.
Zoals gevraagd heb ik e.e.a. uitgezocht, daarom graag aandacht voor het volgende,
• De aanschaf gaat ten laste van het exploitatiebudget van het district. Landelijk is er namelijk nog geen beleid
op het gebruik van de bodycams/Gopro's, hetgeen bestellen via die weg nog niet mogelijk maakt. Het te
formuleren beleid gaat enerzijds over aanschaf, beheer en onderhoud van de apparatuur en anderzijds over
het opslaan van de beelden etc. In het kader van beheer en onderhoud heb ik binnen de eenheid gekeken
welke apparatuur op dit moment gangbaar is. Dit verschilt per team, maar ik zag dat de bodycam van het
merk Transcend (zie bijlage) nu in gebruik is bij het Flexteam en van het Heterdaadloket komt. Mijn advies
voor de aanschaf zou zijn hierin mee te gaan.
• Deze camera kost rond de €200,- per stuk. Ik heb een voorbeeld van een aanbieder (zie bijlage), maar kijk
vooral of je hem ergens op rekening kunt kopen.
• Het is de bedoeling de kosten van het budget van 2016 af te boeken, daarom moet de rekening voor de kerst
bij financien NP binnen zijn. Ik heb met (financieel adviseur voor ons district) afgesproken,
dat de rekening via haar naar financien kan. Wil ik voor je verzorgen.
Ik hoop je voldoende geinformeerd te hebben en hoor het graag wanneer er vragen zijn.
Vriendelijke groet,

Adviseur Bedrijfsvoering
District Westland Delft
Politie | Den Haag | Staf | Bestuursondersteuning
Jacoba van Beierenlaan 1, 2613HT Delft
Postbus 264, 2501 CG Den Haag
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p Enkele weken geleden hebben wij een verzoek gedaan voor 4 nieuwe bodycams tbv de noodhulp. zou e.e.a.
uitzoeken.
Periode 1 gaan wij starten met de nieuwe minimale veiligheidssterkte en dan zou het mooi zijn om ook deze
hulpmiddelen tot onze beschikkmg te hebben.
Is er al zicht op de levering?
Ik hoor of lees het wel,
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Verzonden: vrijdag 2 december 2016 15:28
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Onderwerp: gopro's
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Tijdens de livedienst vertelde

ppolitie.nl>:

> politie.nl>

ons dat er voor ons bureau Gopro's besteld zijn.

Nu vroegen wij als social media team ons af of er al iets bekend is over wanneer deze geleverd worden.
Zou ieuk zijn als we deze met de jaarwisseling kunnen inzetten.
Alvast bedankt.
Groetjes
Met vriendelijke groet,

Hoofdagent
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Politie | Den Haag | District E | Team Westland
M
T 0900 88 44
E
:
(Spolitie.nl
Bezoekadres:
Vierschaar 1, 2671 ZV Naaldwijk
Twitter : www.twitter.com/polwestland
Facebook : www.facebook.com/PolitieWestland
Instagram : www. instagram.com/politie_westland
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Bodycam Transcend TS32GDPB52A
Full-HD, Mini-camera, Waterdicht
stnr.:

Op voorraad
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