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Via deze brief verzoeken wij om met onze pilot bodycams in Zwolle deeI te nemen aan de proeftuin
bodycams. In deze brief lichten wij ons project toe.

Aanleiding
Via politieteam Amersfoort zijn we in contact gekomen met het project 'De Confrontatie'. Sinds
2013 gebruikt de politie in Amersfoort bodycams om het alcoholmisbruik onder jongeren
(minderjarigen) terug te dringen. De horecamedewerkers van de politie maken in het weekend
camerabeelden van dronken minderjarigen en na het weekend worden de jongeren en hun ouders
uitgenodigd om de beelden te bekijken. Het Trimbos instituut heeft deze werkwijze onderzocht en
geconcludeerd dat het een effectieve methode is.

Gelet op onze eigen problematiek in Zwolle en gelet op de ervaringen van politie Amersfoort en de
conclusies van Trimbos, willen we in de gemeente Zwolle samen met partners een vergelijkbaar
project als 'de Confrontatie' uitvoeren. In het projectplan (als bijlage toegevoegd) hebben we onze
werkwijze beschreven, gebaseerd op het project in Amersfoort. maar toegepast op de Zwolse
situatie.

Doelstelling
Het hoofddoel van ons project -gebaseerd op artikel 3 Politiewet- is de strafrechtelijke handhaving
van de openbare orde. De camera inzet is immers gericht op (de overlast die) dronken
minderjarigen (veroorzaken). Nevendoelen zijn verlenen van hulp aan hen die het behoeven en de
handhaving van de openbare orde.

Werkwijze kort
De politiemedewerkers van het VOS team (Veiligheid op Straat team) worden uitgerust met
bodycams en gebruiken deze camera's als zij minderjarigen of jongvolwassenen aantreffen die
dronken zijn. De agenten stellen ter plaatse de identiteit van de betrokkene vast en leggen de
jongeren een strafbaar feit (openbare dronkenschap) ten laste. Ais er sprake is van een
minderjarige overtreder neemt de politie contact op met de ouders om hun kind op te halen. Binnen
een paar dagen na het incident worden de minderjarige en de ouders uitgenodigd voor een
gesprek (op vrijwillige basis) op het politiebureau met de jeugdagent. In dit gesprek worden de
aanwezigen aan de hand van de opname geconfronteerd met het (onverantwoorde) gedrag van de
minderjarige, waarna het beeldmateriaal wordt gewist. Na het gesprek wordt de HALT-afdoening in
gang gezet of de bekeuring doorgestuurd (in geval van recidive) en voigt een terugkoppeling aan
de VOS collega en de betreffende wijkagent. Het doel van dit vrijwillige gesprek is om de jongere
en de ouders bewust te maken van (de risico's van) het gedrag van de jongere en herhaling te
voorkomen.
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In het projectplan is de werkwijze uitgebreid beschreven. Ook komen daarin de juridische aspecten
van cameratoezicht aan de orda, zoals de Wet poIitiegegevens en privacy wetgeving.

Duur project
We streven naar 1 april als startdatum. Eind maart bespreken we het project met de
voorbereidingscommissie van de Ondernemingsraad en in de lokale driehoek (ambtelijk is het plan
al voorbesproken en afgestemd). Na 1 jaar gaan we samen met onze partners het project
evalueren. Het zou kunnen zijn dat we naar aanleiding van de bespreking met de OR of de Iokale
driehoek de startdatum uitstellen.

Tot slot
Bij het schrijven van ons projectplan hebben wij gebruik gemaakt van het concept Landelijk kader
bodycams en deze getoetst aan de handreiking inzet bodycams (versie 0.2, december 2016). Bij
het schrijven van daze aanvraag hebben wij kennis genomen van Memo aanvraag proeftuin
bodycams.

We verwachten u zo voldoende te hebben geTnformeerd. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u
uiteraard contact met ons opnemen.

naam
Teamchef Zwolle
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Nota a efo
Onderwerp:
Routingnumrner

Ponefeuillehouder tevens EMT-lid

Projectleider

Opgesteld door
Versienummer

Pilot Bodycams Zwolle
17061

Tel:

Bijlagen

1

Bijlage 1 de controntatie (versie def)
Bijlage 2 artikeI BIalM maart 2017
Bijlage 3 achtergrondinformatie pilots Eenheid Oost

Advies
Bedrijfsvoering

Reactie relatiemanager 1M:
Vanuit de 1Mlijn be{Tepen dat de rriddelen bsscIikbaar worden geste/d door het
landelijk project. Verwachting is clat hat gebnik van bodycams direct zaI /eiden tot sen
(gratere) vraag naar IV-rriddelen, met name laptops of speciale desktop computers om
de be6Iden te bekijken.
De reactie vanuit hat sectorhodd reJalje- en serviceleveJmanagement is dat dergeJijke
vragen doorgespee/d moeten worden naar de projecIIeider van hat IandeIfk project.
Deze (aanvulJende) middelen kunnen niet geJeverd worden uit de bestaande middelen.
Deze mededeling is oak aan de service level managers uit de eenheid meegegeven.

Routm datum uitkomst bespreking

00
AIs het voorstel hoofdzakelijk
operatien betreft, wordt het beskJit
in het 00 voorbereid.

De !eden van hat 00 nemen kemis van de nota start van
de pilot bodycams ZWole. De nota wordt doorgeleid naar
het EMO en besproken met de vee 1JsseIIand.
Voor bespreking met de OR wordt de nota aangevuld met
achtergrordnfortie over de andere pilots bodycam in
ooze eenheid (bijIage 3).

170530

EMO

OR

bijzonderheden

EventueJe reactie EMT wOfdt dt:xx secretaris verme/d

EventueJe reactie OR wordt door seaetaris vermeld

Er is reeds instemming van hat Iokale gezag, te weten de ckiehoel< ZWolle.

170606

Gevraagd wordt kennis te nemen van
Het Eenheidsmanagementteam wordt gevraagd kennis te nemen van:

De start van de pilot bodycams in Zwolle met als doelstelling a1coholmisbruik (en overlast) terug te
dringen. De ingangsdatum was 5 mei 2017 en de evaluatie vindt plaats na een jaar.

Aanleiding

Via politieteam Amersfoort zijn we in contact gekomen met het project 'De Confrontatie'. Sinds 2013
gebruikt de politie in Amersfoort bodycams om het alcoholmisbruik onder jongeren (minderjarigen) terug
te dringen. De horecamedewerkers van de politie maken in het weekend camerabeelden van dronken
minderjarigen. Na het weekend worden de jongeren en hun ouders uitgenodigd om de beslden te
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bekiJ<en. Het Trimbos instituut heeft deze werkwijze onderzocht en geconcludeerd dat hat een effectieve
methode is.1

Gelet op de soortgelijke problematiek in Zwolle en gelet op de ervaringen van politie Amersfoort en de
conclusies van Trimbos, willen we in de gemeente Zwolle samen met partners een vergefiJ<baar project
als 'de Confrontatie' uitvoeren. In deze notitie beschrijven we onze werkwijze, gebaseerd op het project in
Amersfoort, maar toegepast op de Zwolse situatie. Ook hebben we o.a. Halt en de gemeente Zwolle bij
het project betrokken.

Vanuit de gemeente Zwolle is de aansluiting gemaakt met het jeugd en aJcohoVgezondheidsbeleid.

Inhoud

Noot vooraf:
Het plan dat we hebben geschr8Ven, is beschr8Ven aan de hand van het (concept) '1andelijk katier
bodycam gebruik bij de Nationale Po/itie~.
Daarnaast sluiten we aan bij de landelijke {Xoefttin. Op basis van het projectp/an zijn we gevraagd am
hieraan mea te doen. Varoit het hele /and worden ean aantal projecten gemonitord zodat uitBindelijk ean
acMes kan komen over het gebruik van bcxIycams voor de nationa/e poIitie.

DoeIstellina
Voor aile vorman van cameratoezicht door de overheid is het verreist om zo duidelijk rnogelijk het
hoofcldoel en eventuele nevendoelen op te schrijven. Deze vorrn van cameratoezicht heeft als wetteliJ<e
grondslag artikel 3 van de Politiewet 2012.
Vertaald naar de {Xaktijl< van cit {Xoject is het hoofddoel de strafrechtelijke handhaving van de openbare
orde. De camera inzet is immers gericht op (de oVer/ast cie) cronKen rrinderjarigen (veroorzaken).
Nevendoelen zijn verlenen van oolp aan hen die het behoeven en de handhaving van de openbare orde.

Werkwjjze kort
De politiemedewerkers van het vas team (Veiligheid op Straat) worden uitgerust met bodycams en
gebruiken daze camera's als zij minderjarigen of jongvolwassenen aantreffen die dronken zijn. De
agenten stellen ter plaatse de identiteit van de betrokkene vast en leggen de jongeren een strafbaar fait
(open bare dronkenschap) ten laste. Ais er sprake is van een minderjarige overtreder neemt de politie
contact op met de ouders om hun kind op te halen. Binnen een paar dagen na het incident worden de
minderjarige en de ouders uitgenodigd voor een gesprek (op vrijwillige basis) op het politiebureau met de
jeugdagent. In dit gesprek worden de aanwezigen aan de hand van de opname geconfronteerd met het
(onverantwoorde) gedrag van de minderjarige, waama het beeldmateriaal wordt gewist. Na het gesprek
wordt de HALT-afdoening in gang gezet of de bekeuring doorgestuurd (in geval van recidive) en voigt een
terugkoppeling aan de vas collega en de betreffende wijkagent. Het doel van dit vrijwillige gesprek is am
de jongere en de ouders bewust te maken van (de risico's van) het gedrag van de jongere en herhaling te
voorkomen.

In de bi~age is de werkwijze uitgebreid beschreven. Ook komen daarin de juridische aspecten van
cameratoezicht aan de orda, zeals de Wet politiegegevens en privacy wetgeving.

Tot slot
In de praktijk ligt de focus op de excessen. De dronken minderjarigen veroorzaken overlast op straat,
mensen gaan zich ermee bemoeien en vervolgens ontstaan er opstootjes. Oit valt onder verstoring van
de openbare orde. Oaarbij hebben wij als politie een rol in het vroeg signaleren van minderjarigen en
overmatig alcoholgebruik. We willen een preventieve werking realiseren de jongere te confronteren en
hun ouders in kennis te stellen van het gedrag van hun kind. Op die manier wordt het gedrag van de
jongere zowel direct als indirect beinvloed.

1 In maart en april 2017 heeft de media uitgebreid geschreven CNer het project in Amersfoort. lie onder andere
Vakblad BIauw. Jaargang 13, 18 maart 2017, pagina 33: Zaterdag Zat. maandag de beelden.
http://intraneLpo'tie.IocaVcateqorieloperationeelionderwerperwNaJ<blad-blauwloverzicht (pdf bijgevoegd)
Ook informatief: http://nos.nllartil<eV2167934-iEtbent-lona-dronl<en-dget-gel<-en-bekiilct-daq-later-jezelf-het-helDt.html



Evaluatie
Na een jaar vindt een evaJuatie plaats onder regie van de gemeente Zwolle. Daarnaast is de pilot
onderdeel van de landelijke proeftuin en wordt het traject voortdurend gemonitord.

Medewerker participatie

Het plan is tot stand gekomen vanuit de medewerkers van het horecateam Zwolle. Zij zijn met het idee
gekomen en hebben de aanzet gegeven en hebben het plan (grotendeels) geschreven.

Kanttekeningen

Het filmen door de overheid is aan aJlerlei (privacy)voorwaarden verbonden. Het is dan ook belangrijk dat
elke collega die een bodycam gebruikt dit beseft, de regels kent en hier naar handelt.

Communicatie en uitvoering

Actieve communicatie door politie en gemeente gezamenlijk heeft al plaatsgevonden.
Alles voor de uitvoering is reeds geregeld en afgestemd

Besluitvorming Eenheid Dost Nl 3




