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AANVRAAG PROEFTUIN BODYCAMS

naam Geachte heer

Hierbij delen wij u mede dat eenheid Almere Stad Haven, Midden Nederland, in overleg met de teamchefs, deel
wil nemen aan het landelijk project 'Proeftuinen Bodycams'.

Wij zijn op de hoogte dat de gestelde criteria verbonden zijn aan de aanvraag van de proeftuinen 'Bodycams'.

Onderstaand benoemen wij de rnotivatie en de criteria voor deze aanvraag.

1, De redenen voor het starten
Almere is een unieke orngeving. Kemwoorden zijn: Achtste stad van Nederland (bron Wikipedia), 200.000
inwoners, in ontwikkeling, jong, dynamisch, liberaal horecabeleid, azc, orng (Outlaw Motorgangs), FC Almere in
de Jupiler league. Uiteraard is dit geen limitatieve opsomming, maar in het vervolg van deze aanvraag zal
duidelijk zijn waarom ik juist deze punten benoem.

2. De aanleiding
Wat gebeurt waar en bovenal hoe weten en meten we?

intern beraad 1. Bewoners van de AZ.C's in de orngeving bevinden zich onder het
Markt en spreken (ongewenst) dames aan. '~~~~~~U.f~.~~.·fj.I:',:.

2. OMG leden huren een horecazaak op de Grote a en vleren aar un en sfjes of
organiseren dubavonden in een van de vele etablissementen. Zij bemoeien zich nadrukkelijk met de
bedrijfsvoering en het risico op ondermijning is groot.

3. Supporters van voetbaldubs op bezoek bij FC Almere drinken in op de grote Markt. Hieronder kunnen
zich, voor ons, onbekende hooligans bevinden. Zeker gezien de actualiteit van heimelijke vechtpartijen
tussen supporters een ongewenste situatie.

3. De gebruikers (bikers, wijkagenten, horecateams, hondengeleiders etc.)
Horeca cOOrdinatoren, wijkagent (thema AZ.C) en wijkagent (voetbal coOrdinator) kunnen een belangrijke rol
spelen in het identificeren van subjecten, zoals OMG leden, AZ.C'ers en voetbalsupporters. Ook kan er
-kruisbestuiving" plaatsvinden .. De incidentafhandeling is 24/7 inzetbaar.

Alle bewegingen van bovengenoemde subjecten zijn interessant voor het proces. Welke supporters 1 hooligans
komen naar Almere? Welke OMG leden die wij niet kennen komen af op de feesten en clubavonden van de
lokale OMG leden? Welke AZ.C bewoners gedragen zich ongewenst, ongepast of opvallend en waar zijn ze
wonend? Is dat het Iokale AZ.C of een andere plaats in de nabije orngeving? Belangrijk voor het uit de anonimiteit
halen en op een later moment aanspreken en bijsturen.

4, De opzet, toegangsgebieden en inrichting
1. De wijkagent AZ.C draagt een Body Cam bij zijn bezoek aan het plaatselijke AZ.C. De geidentificeerde

bewoners kunnen later, door de horeca coOrdinator, in het horecagebied worden geidentificeerd. Is er
sprake van ongepast gedrag? Na de plaatselijke inzet kan er op een later tijdstip door de wijkagent
bijgestuurd worden. De bewoners worden eenvoudig uit de anonimiteit gehaald. De interactie op 'straat"
zal minimaal zijn en de bijsturing vindt plaats op het AZ.C zeit. Hierdoor blijft iedereen in zijn kracht.

2. Ons onbekende OMG leden bezoeken een besloten feest op de Grote Markt. ldentificeren van de leden
blijft een doorlopend proces en wordt gedeeld met het RIK, onder de projectcode MC. Maar wat nu als
we de leden niet kennen en identificeren? In full colours lopen is niet toegestaan op de Grote Markt. De
horeca coOrdinator draagt zijn body cam en kan eenvoudig de verschUlende leden identificeren aan de
hand van een landelijke database. Er hoeft geen confrontatie te zijn en de kans op escalatie is gering.

3. De actualiteit van het heimelijk vechten tussen supporters van voetbalclubs maakt dat we hooligans
moeten kunnen identificeren. Dit kan met behulp van de body cam, gedragen door de voetbal
coOrdinator. De verkregen informatie kan eenvoudig gedeeld worden met het RIK.

4. De eenheid Almere Stad is een jonge eenheid. Medewerkers zijn opgegroeid en bekend met social
media, vloggers en body cams. Combineer dit met 24 uurs inzetrnogelijkheden. De nachtelijke biker



controleert jeugdgroepen op bekende hangplekken. Surveillance in het winkelgebied door de "vrije
dienst" van de avond.

5. De doelen, zowel de subjectieve als de objectieve
De doelen zijn in feite hierboven beschreven. Een betere informatiepositie op de drie deelgebieden en het beter
verslagleggen daarvan m.b.v. de verschillende project codes. Ais voorbeeld op het gebied van OMG. In 2016 is
er 50 keer een mutatie gemaakt met OMG versus Almere en Grote Markt. Er wordt nog veel gemuteerd onder de
noemer: "de ons bekenden" terwijl het RIK dan niet weet over wie het gaat en dat na moet vragen. Bij
automatische identificatie gaat dit proces sneller, efficienter en nauwgezetter. Het is in aile gevallen ook goed
meetbaar. Het streven is naar meer mutaties met volledige personalia van de doelgroepen.

Bijkomend voordeel is dat er een vergroot veiligheidsgevoel zal zijn bij politiemensen en publiek. Dat er een
antwoord is op de zogenaamde treiter vloggers, dat GTPA onmiddellijk op beeld staat, dat er bij brandstichting
een opname van toeschouwers gemaakt kan worden, maar dit is niet uniek voor Almere. Ik wil het wei noemen,
aangezien de eerdere opsomming niet limitatief genoemd kan en mag worden. De mogelijkheden zijn
onuitputtelijk. Denk ook eens aan opsporing.

6. De samenwerking, de verantwoording, de projectinrichting
Er zal een projectmanager aangesteld (moeten) worden aan wie gerapporteerd wordt. Aile processen worden
gescreend en waar nodig aangepast. Waar nodig zal bijgestuurd worden. Er zal samengewerkt worden met het
RIK in Utrecht.

7. De doorlooptijd en de actie
Na levering van de hardware zullen er een aantal collega's worden aangewezen om de body cams te gaan
gebruiken. Dat zullen, zoals eerder gezegd, de voetbal coordinator, de horeca coordinator en de wijkagent AZ.C
zijn. Eventueel kan dit uitgebreid worden met bikers of evenementen coordinatoren in geval van een groot
evenement zoals Zand 2017, Koningsdag, Defcom, Bevrijdingsfestival.

8. De evaluatie van het gebruik in de breedste zin van het woord
Vervolgens worden de collega's inzet gereed gemaakt door het volgen van een cursus o.i.d. en voigt de
daadwerkelijke inzet. Ons voorstel is de Body Cams minimaal een half jaar, maar bij voorkeur een jaar in te
zetten waarna de evaluatie plaatsvindt. Tussentijds evaluaties kunnen ieder kwartaal plaatsvinden.

Randvoorwaarde aan deze proeftuin is dat een snelle internetverbinding noodzakelijk is op de beide VHT locaties
van Midden Nederland. (bureau Bilthoven en bureau Lelystad)

Tot slot; wij dragen kennis van de;
Memo aanvragen proeftuin bodycams
'Handreiking' van het Landelijk platform bodycams
Landelijk inzetkader bodycams, van het Landelijk platform bodycams

In afwachting van uw bericht verblijven wij.

Met vriendelijke groet,
Namens de teamchef Almere Stad Haven

naam
Operationeel Expert Wijk




