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1.1. Aanleiding

Het geweld tegen politieambtenaren lijkt de laatste jaren aileen maar toe te nemen. Zowel op het
gebied van fysiek- als verbaal geweld is er een toename in het aantal incidenten te zien. Het geweld
gaat niet meer onopgemerkt voorbij en het komt dan ook zeer regelmatig in het nieuws. Door recente
onderzoeken weten we steeds meer over de mogelijke oorzaken van het toenemende geweld. Naast
het overmatig drank- en drugsgebruik speelt ook de opkomst van de socia Ie media een grote rol
hierin. De manier van communiceren is hierdoor directer geworden. Via socia Ie media kun je namelijk
vanuit je luie stoel zomaar iets roepen naar of over een ander en hierbij wordt de confrontatie niet
geschuwd. Dit vertaalt zich ook in communicatie op straat, die hierdoor veel directer is geworden en
daardoor leidt tot meer confrontaties, ook met politieambtenaren (Roeleveld & Bakker, 2010). Het
terug dringen van dit geweld is voor uitvoerende politieambtenaren, leidinggevenden en vakbonden
een hoge prioriteit. Ook binnen het basisteam Venlo heeft dit al meerdere jaren de prioriteit.
Behoudens de landelijke programma's, zijn er ook binnen het basisteam eigen initiatieven opgezet die
er mede op zijn gericht om het geweld tegen politieambtenaren terug te dringen. Voorbeelden hiervan
zijn de Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan, extra trainingen voor het horecateam en de gemeentelijke
camera's in het uitgaansgebied. Ook het dragen van bodycams wordt door de medewerkers van het
basisteam gezien als een passend middel om het geweld terug te dringen en het veiligheidsgevoel te
verhogen.

1.2 Achtergrond
Het centrum van Venlo is voorzien van vele horecagelegenheden. Er zijn circa veertig cafes en bars
verspreid door het centrum. Tevens zijn er tientallen eetgelegenheden. Daarnaast zijn er een theater
en een poppodium waar diverse evenementen en concerten georganiseerd worden. Voornamelijk op
vrijdag- en zaterdagavond komen duizenden bezoekers, uit de gehele regio, naar het centrum van
Venlo om hier uit te gaan. Het uitgaanspubliek is divers van aard en heeft diverse culturele
achtergronden. Naast de reguliere horeca worden er gedurende het gehele jaar, in en om het
centrum, diverse grootschalige evenementen georganiseerd wat voor tienduizenden extra bezoekers
zorgt in het horecagebied. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Carnaval, Zomerparkfeesten en Stereo
Sunday. Buiten de grootschalige evenementen zijn er nog tientallen kleinere evenementen.

Het horecagebied in het centrum van Venlo verspreid zich over meerdere straten en pleinen. Hierdoor
ontstaat er een constante bezoekersstroom door het centrum tussen de diverse horecagelegenheden.
De eerder genoemde evenementen en concerten worden eveneens in en om het centrum van Venlo
georganiseerd. Hierdoor ontstaat er een verwevenheid tussen het betreffende evenement en de
horecagelegenheden. De bezoekers stromen van het evenement rechtstreeks het horecagebied in.
Sinds 2015 heeft de Burgemeester van Venlo besloten dat er geen sluitingstijden meer gelden voor de
horecagelegenheden. Waar de horecagelegenheden eerder conform de vergunning om 02.00 of
04.00 uur gesloten moesten zijn mag men in de huidige tijd onbeperkt geopend blijven. Hierdoor is er
over een langere tijd een bezoekersstroom merkbaar tussen de horecagelegenheden.

Binnen het horeca gebied zijn enkele horecagelegenheden gelegen die zich richten op een bepaalde
doelgroepen en hierdoor een extra aantasting van de openbare orde kunnen zijn. Een voorbeeld
hiervan zijn cafes waar de zogenaamde harde kern van de voetbalclub VVV zich verzamelen er zijn
horecagelegenheden die gelieerd worden aan 1% motorclubs of waar bezoekers van dergelijke
motorclubs elkaar treffen.

Het drukke uitgaansleven in Venlo-centrum vormt door de combinatie van alcoholgebruik, gebruik van
verdovende middelen, wapenbezit en een hoge concentratie van mensen een verhoogd risico voor de
openbare orde en de veiligheid van bezoekers en politie. In samenwerking met de
horecaondernemingen, de gastheerorganisaties en de gemeente zijn afspraken gemaakt om de
veiligheid zo veel mogelijk te garanderen. Desondanks zijn geweldsincidenten frequent aan de orde.
Ook geweld (fysiek en verbaal) tegen politieambtenaren komt zeer regelmatig v~~r.
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2.1.Veilig Uitgaan
In het drukke uitgaansleven in Venlo zijn er wekelijks calamiteiten die de openbare orde verstoren.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan Openlijke geweldplegingen, vechtpartijen, vernielingen, baldadigheid en
overtredingen van de Aigemene Plaatselijk Verordening. De genoemde calamiteiten trekken
doorgaans de aandacht van veel personen en door verschillende factoren vinden er steeds vaker
escalaties plaats. Ais gevolg hiervan wordt er steeds meer verbaal en fysiek geweld gebruikt tegen
politieambtenaren. Wederspannigheid, omstanders die het werk van de politie bemoeilijken/beletten,
beledigingen, mishandelingen en bedreigingen van de politieambtenaren zijn hier voorbeelden van.
Door de escalatie zijn de politieambtenaren zelf ook vaker genoodzaakt om geweld tegen burgers te
gebruiken. Het primaire doel van het dragen van de bodycams is dan ook om het geweld tegen
politieambtenaren terug te dringen en het geweld van politieambtenaren tegen burgers te
verminderen.

Naast het gestelde doel worden andere opbrengsten verwacht. Voorbeelden hiervan zijn dat de
beelden van de bodycams gebruikt worden ter vaststelling van de identiteit, opsporingsdoeleinden of
het verkrijgen van informatie. Het is namelijk vaak ondoenlijk om in onoverzichtelijk situaties de
identiteit/signalementen vast te stellen van mogelijke betrokkenen. Door het dragen van een bodycam
staat men er in ieder geval dicht op het incident en is men mobiel. Hierdoor is identificatie, van
bijvoorbeeld OMG gerelateerde bezoekers, aan de hand van de camerabeelden eenvoudiger.
Bovendien kunnen de gemaakte beelden als bewijslast dienen, zeker als ze de persoonlijke integriteit
van de dienstdoende coliega schaden. Tevens wordt het optreden van de dienstdoende coliega met
beeldmateriaal vastgelegd. Gezien de media-aandacht voor het politieoptreden van de afgelopen
periode kan een bodycam het zelfvertrouwen van de coliega verhogen.

Naast de horecadiensten wil het basisteam de bodycams ook inzetten voor de solosurveillance. De
horecadiensten zijn tijdens de nachtelijke uren in het weekend en de solosurveillances vinden
voornamelijk in de ochtend en middagdiensten plaats. De Bodycams kunnen hierdoor effectief en
efficient worden ingezet in beide inzetgebieden.

2.2 Solosurveillance & afhandelen meldingen
In de operationele uitvoering komt het veelvuldig voor dat collega's solo op dienst gaan, B.v. de biker,
motorrijder en wijkagent. De solosurveillance op de motor en/of bike wordt dagelijks gepland in de
ochtend en middagdienst. Motorsurveillanten en bikers participeren hierbij in het proces afhandelen
meldingen. Het gebied waarbinnen de solosurveillance plaats vindt strekt zich uit over 40 kilometer.
Naast de afhandeling van de meldingen wordt de solosurveillance frequent ingezet voor het
wijkgericht werken. De speerpunten zijn o.a. het bestrijden van overlast random de coffeeshops,
aanpak criminele jeugdgroepen en overlastgevende jeugd en fietsendiefstallen. Het primaire doel voor
de inzet van bodycams bij de solosurveillance is het verhogen van het veiligheidsgevoel bij de
politieambtenaren. De aanwezigheid van een bodycam kan namelijk de collega een extra zekerheid
geven en preventief werken (optimaliseren van preventie voor burger en politie medewerker).
Secundair kan de bodycam dienen voor verbeteren van heterdaadkracht en opsporing (B.V. het
vastleggen van signalementen en kentekens) en bijdragen aan bewijsvoering.

Voor zowel veilig uitgaan als de solosurveillance zijn de bodycams een meerwaarde voor het
verzamelen van operationele data t.b.v. evaluatie, training en procesverbetering. Het horecateam past
deze vorm van evaluatie al toe. Door middel van het tonen van de beelden van de
beveiligingscamera's in het centrum van Venlo worden casussen en incidenten met elkaar besproken.
De beelden zijn vanuit een overzichtsview opgenomen. Er is behoefte aan beelden die "in" het
incident zijn opgenomen en geluidsopnames.



e

Samengevat zijn de doelen voor de inzet van de bodycams als voigt:

3.1.Prim air doel Veilig uitgaan:

• Terugdringen geweld tegen de politie.
• Terugdringen geweld door politie.

3.2 Primair doel solosurveillance:

• Bevorderen veiligheidsgevoel politieambtenaren

3.3 Extra opbrengsten

Voor beide inzetgebieden worden de navolgende extra opbrengsten verwacht:

• Registreren strafbare feiten, registeren en identificeren van verdachte(n).
• Gebruik opgenomen beelden als ondersteunend bewijsmateriaal in strafzaken.
• Registreren verstoringen open bare orde.
• Bevorderen juiste bejegening burger versus politieambtenaar en andersom.
• Behandeling klachten tegen politieambtenaren.
• Confrontatie betrokkenen met hun gedrag.
• Beelden gebruiken t.b.v. training, evaluatie en procesverbetering.
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4.1 Gebruikers:
De bodycams worden gedragen door de collega's welke belast zij met de horecadiensten.
Op de vrijdag- en zaterdagnacht worden de leden van het horecateam gepland om toezicht te houden
in het centrum van Venlo. Het toezicht vindt plaats door middel van voetsurveillance en surveillance
op de politiebike. Het horecateam is een vaste groep collega's welke opgeleid en getraind zijn voor
het toezicht houden in het horeca gebied. De uitvoerende collega's zijn agent, hoofdagent of brigadier.
V~~r het horecateam zijn minimaal vier bodycams nodig.

Voor de solosurveillance betreffen de gebruikers motorrijders A en B, bikers en wijkagenten.
De uitvoerende collega's zijn agent, hoofdagent, brigadier en inspecteur.

4.2 Projectinrichting:

De projectinrichting is als voigt:

naam

Rol Naam Taak HerkomsUonderdeel FTE
Coordinator Openbare Orde BT Venlo-Beesel 1
testteam
horecateam
Coordinator Biker BT Venlo-Beesel 1
testteam biker
Coordinator Motorpoule/solosurveillance BT Venlo-Beesel 1
testteam
solosurveillance
Projectleider Projectleider BT Venlo- BT Venlo-Beesel 1

Beesel

naam

naam

naam

4.3 Verantwoording & Evaluatie:

De verantwoording en evaluatie zal met de landelijke projectgroep worden afgestemd.
De voorlopige opzet voor de evaluatie is als voigt:

De inzet van de bodycam zal worden bijgehouden in een logboek om te meten hoe vaak en op welke
momenten de bodycam is gebruikt. Het aantal incidenten die zijn geregistreerd met de bodycam zal in
de reeds bestaande projectmutaties worden verwoord. De projectmutaties staan geregisterd in de
Basisvoorziening Handhaving (BVH) onder een registratienummer. Hierdoor zijn de registraties
eenvoudig terug te vinden. Met de gebruikers zal door de projectleider regelmatig overleg plaats
vinden. Doel van het overleg is monitoren en bijstellen.

De evaluatie zal gericht zijn op de primair gestelde doelen. De extra opbrengsten zullen worden
vermeld maar niet nader worden onderzocht. De evaluatie is bedoeld om te meten of de gestelde
doelen worden behaald. Het onderzoek zal zowel uit kwantitatief- als een kwalitatief gedeelte bestaan.
Het kwalitatief onderzoek zal gericht zijn op de ervaring van de gebruikers. Deze ervaringen zullen
schriftelijk (vragenlijst) en mondeling (interviews) worden gernventariseerd. Daarnaast zal ook
kwantitatief inzichtelijk worden gemaakt wat het effect van de bodycams is geweest. Hiervoor zullen
de geregistreerde incidenten in de politiesystemen als basis dienen.

Er wordt nader onderzocht of er gewerkt kan worden met twee experimentele groepen. Een groep zal
worden uitgerust met bodycams en de controlegroep zal geen bodycams dragen. De
onderzoeksresultaten van beide groepen zullen met elkaar worden vergeleken om te zien of de
bodycam heeft bijgedragen aan de gestelde doelen.




