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Stuurgroep project bodycams

Geachte !eden van de stuurgroep project bodycams.

De doelstelling van deze memo is het aanvragen van een proeftuin bodycams binnen
het basisteam Rotterdam centrum. Hieronder worden de acht punten uit de MEMO
aanvraag proeftuin bodycams kort toegelicht.

1. De redenen voor het starten
Tijdens de beraadslaging van 8 september 2016 heeft de Rotterdamse gemeenteraad
een rnotie aangenomen over bodycams voor de politie. In diezelfde beraadslaging heeft
de burgemeester een aanvullende toezegging gedaan over dit onderwerp. A1sbijlage
van deze memo is de brief van de burgemeester en wethouders van de gemeente
Rotterdam bijgevoegd. In deze brief wordt de afdoening van de rnotie en toezegging
bodycams toegelichl De poIitiespecifieke redenen voor het starten van een proeftuin in
de eenheid Rotterdam worden uitgewerkt onder punt 5.

2. De aanleiding
Na het ontstaan van de poIitieke wil om ook als politie binnen het
samenwerkingsverband Horecare gebruik te gaan maken van bodycams is door de
eenheidsleiding toegezegd te onderzoeken waar de mogelijkheden liggen. Het
uitgangspunt wat hierbij eind 2016 werd geformuleerd is dat aanschaf en werkwijze van
de bodycams moeten passen binnen de geformuleerde richtlijnen en werkwijzen van
het landelijke project bodycams. Hierop is verkennend gesproken met de teamleiding
van Rotterdam centrum. welke primair verantwoordelijk zijn voor de horeca gerelateerde
hand having in Rotterdam. Na diverse interne gesprekken bleek dat er naast politieke
steun voor het werken met bodycams in Rotterdam centrum. ook binnen de
poIitieorganisatie zowel op operationeel als strategisch vlak behoefte bestaat aan het
werken met bodycams.

3. De gebruikers
Primaire gebruikers zijn de politie-eenheden met horecatoezichtstaken van het
basisteam Rotterdam centrum. Secundair willen we onderzoeken hoe de bodycarns
buiten de horecataken functioneel kunnen worden ingezet binnen het basisteam. Hierbij
wordt voornamelijk gedacht aan noodhulp werkzaamheden. Aan de hand van de
hoeveelheid toegekende middelen kan concreet bepaald worden welke mogelijkheden
hiervoor zijn.

4. De opzet, toegangsgebieden en inrichting
Opzet is om de hierboven benoemde eenheden bij aanvang van de dienst door de
opeo te laten briefen. Hierin wordt een duidelijke instructie gegeven over doel. gebruik
en werkwijze. Het inzetgebied kornt overeen met de geografische grenzen van het
basisteam centrum. Ook is de opeo verantwoordelijk voor het de-briefingsproces en
het veiligstellen van de gegevens voor de evaluatie van de proeftuin. Het basisteam
krijgt ondersteuning van de onder punt 6 genoemde partijen.
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5. De doe/en van de proeftuin in de eenheid Rotterdam
Naast diverse subjectieve en objectieve doelen wit de eenheid Rotterdam ook concrete
focus aan brengen binnen de proeftuin op de regie- en beheerstaak m.b.t. de bodycams
en aanverwante middelen. De speerpunten van de proeftuin worden daarmee:

Regie en beheerstaak
1. Op welke wijze worden collega's effectief ge"lnstrueerd in het gebruik van de

middelen?
2. Op welke wijze wordt het basisteam effectief/efficient ondersteund in het

gebruik, opslag en onderhoud van de apparatuur.
Objectief

1. Terugdringen geweld tegen politie.
2. Bevorderen juiste bejegening burger versus politie en vice versa.
3. Registreren strafbare feiten en vastleggen t.b.v. de opsporing.

Subjectief
1. Vergroten veiligheidsgevoel politieambtenaren.
2. Wanneer wordt de camera aan- dan wei uitgezet?
3. Invloed bodycam op eigen optreden.

In het samenspraak met het landelijk project bodycams zullen deze doelen nader
gedefinieerd en meetbaar worden gemaakt.

6. Samenwerking, de verantwoording, de projeetinriehting
Binnen de eenheid Rotterdam wordt er een projectteam samengesteld waarin het
basisteam centrum, het Team Technisch Toezicht, Bestuursondersteuning alsmede de
dienstieiding DROS vertegenwoordigd is. Dit projectteam zorgt dat op aile niveaus
binnen de eenheid, de proeftuin de steun ontvangt die noodzakelijk is voor het
organiseren van een succesvolle pilot met bodycams.
Dit projectteam zorgt voor duidelijke interne afspraken en monitort de voortgang van de
pilot en de evaluatiepunten.
De praktische uitvoering van de pilot zal aileen plaatsvinden binnen het
basisteamcentrum. In de inrichting van de pilot zal gekeken worden in welke mate
DROS en het PDC (IMIICT, FM) betrokken dienen te worden.

7. De door/ooptijd en de aetie
• Er is gestart met het opzetten van het projectteam binnen de eenheid Rotterdam (zie

punt 6).
• In samenspraak met het landelijke project de doelstelling en evaluatiepunten van de

proeftuin in Rotterdam bepalen. Hierop in een uitgebreid projectplan de doe len
nader definieren en meetbaar maken.

• Instrueren betrokkenen.
• Na ontvangst middelen daadwerkelijk starten met operationeel gebruik bodycams

(April - Oktober).
• Maandelijkse voortgangsevaluaties.
• Oktober eindevaluatie proeftuin Rotterdam ten behoeve van eigen projectteam

alsmede het landelijk project bodycams.

8. Eva/uatie
Dagelijks zal na de inzet van de bodycams de onderzoeksdata ten behoeve van de
beantwoording van de onderzoeksvragen worden veiliggesteld.
Maandelijks zullen deze gegevens worden verwerkt in een voortgangsevaluatie door het
projectteam. Indien de evaluaties hiertoe aanleiding geven zullen waar mogelijk
aanpassingen worden doorgevoerd.
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