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Geachte heer
Hierbij delen wij u mede dat basisteam Alkmaar, Eenheid Noord Holland, 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 motivatie en de criteria voor deze aanvraag.
1, De redenen voor het starten
Alkmaar is een unieke omgeving. Kemwoorden zijn: AZ. Europaleague voetbal, kaasmarkten, horecagerelateerde overlast maar ook jeugdgroepen en groeiende GGZ-gerelateerde problematiek. Een van de
bijkomende redenen om in oktober 2016 een pilot te starten met bodycams biMen de gemeente AJkrnaar was om
de samenwerking op het gebled van openbare orde en veiligheid tussen stadstoezicht en politie nog meer te
intensiveren. Onder artikel151c Gemeentewet zijn toen een 6-tal bodycams door de gemeente AJkmaar
voorgefinancierd en ter beschikking gesteld van basisteam AJkmaar. Omdat de camera's vallen onder de
'burgemeesterscamera's' kunnen de camera's tot op dit moment aileen worden ingezet voor openbare orde en
veiligheid. Vanwege deze juridische grondslag zijn de bodycams uitgerust met 4G streaming en kunnen de
camera's live worden uitgekeken in een uitkijkruimte. Echter is tot nu toe gebleken dat het vanuit de organisatie
zoals wij die binnen onze Eenheid op dit moment zien niet mogelijk is de camera's op deze manier juist in te
zetten. Graag zou basisteam Alkmaar dan ook worden aangewezen als een van de proeftuinen zodat de
bodycams die nu al worden gebruikt breder kunnen worden ingezet dan op dit moment het geval is en daarmee
ook worden meegenomen in de landelljke evaluatie bodycams.

2. De aanleiding
Wat gebeurt waar en bovenal hoe weten en meten we?
1. leder jaar wordt in Alkrnaar SLAM! FM georganiseerd, een Mega-happening bij het AFAS stadion waar
tussen de 25.000 en 35.000 mensen gedurende koningsdag feest komen vieren. Het feest is het
grootste festival in Noord-Holland en bedoeld om Amsterdam tijdens Koningsdag te ontlasten. Dit terwijl
er in het centrum van AJkmaar de festiviteiten voor koningsdag plaatsvinden.
2. De Mare is een wijk in AJkmaar waar zich gedurende langere tijd een vrij grote jeugdgroep ophoud die
zorgt voor heel veel overlast in onder meer het winkelcentrum aldaar. Tevens is er veel overlast van
junks en geldt er een alcoholverbod. Bewoners en winkeliers worden geintimideerd en lastig gevallen
door dronken personen en oudere jeugd die vemielingen pleegt en vervelend doet. De problematiek
doet zich al maanden voor en eer is nu een integraal plan geschreven waarbij ook de bodycams zullen
worden ingezet.
3. AZ., de betaald voetbalclub van AJkmaar speelt Europaleague voetbal. Voetbalsupporters van
intemationale dubs als Zenit-st Petersburg bezoeken het centrum van AJkmaar en komen langs de
verschillende routes om zich naar het stadion te begeven. Hieronder kunnen zich, voor ons, onbekende
opsporing en
hooligans bevinden. Tijdens de een van de voetbalwedstrijden zijn ME commandanten die verdeeld
vervolging
waren over het stadion, binnenstad Alkmaar en het station voorzien van een bodycam. In de
commandoruimte waar de AC de algehele leiding voerde over de poIitie-inzet in heel AJkmaar v.w.b. de
voetbal kan, indien dit goed is geregeld, worden meegekeken met de situatie op straatniveau.
4. Tijdens de horecanachten zijn er binnen het werkgebied van basisteam AJkmaar 3 grote horecagebieden
waar het HIT team aanwezig moet zijn. Daarbij komt het soms tot emstige incidenten (26-2-2016)
waarbij bijvoorbeeld met getrokken wapenstok op linie moest worden gestaan en een aantal mensen
werd aangehouden en een gebiedsverboden zijn opgelegd. De beelden van de bodycams
ondersteunden het proces waarbij verdachten werden geidentificeerd. Er was de mogelijkheid om de
beelden live uit te kijken omdat er live werd gestreamd.
3, De gebruikers (bikers, wijkagenten, horecateams, hondengeleiders etc.)
HIT coOrdinatoren, wijkagenten (de Mare) en ME comrnandanten (voetbal, SLAM! FM) kunnen een belangrijke rol
spalen in het identificeren van subjecten, zoals leden van de jeugdgroepen, voetbalsupporters en overlastgevers
in de horeca. Ook kan er "kruisbestuiving" plaatsvinden .. De incidentafhandeling is hierbij 24 I 7 inzetbaar.

Aile bewegingen van bovengenoemde subjecten zijn interessant voor het proces. Welke supporters I hooligans
komen naar Alkmaar? Welke jeugdleden van de Mare-groep die wij niet kennen zorgen voor overlast en
vernielingen? Welke personen misdragen zich tijdens de horecanachten op het Waagplein? Belangrijk voor het
uit de anonimiteit halen en op een later moment aanspreken en bijsturen.
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De opzet, toegangsgebieden en inrichting
De wijkagent van de Mare draagt zijn bodycam tijdens de surveillance door zijn wijk en het
winkelcentrum. De geIdentificeerde overlastgevers kunnen later worden geIdentificeerd. Is er sprake van
intimidatie en ander overlast gevend of crimineel gedrag? Na de plaatselijke inzet kan er op een later
tijdstip door de wijkagent bijgestuurd worden. De overlastgevers worden eenvoudig uit de anonimiteit
gehaald. Eventueel kunnen ouders worden geconfronteerd met beelden van hun kroost zodat ook zij
hierop worden aangesproken. Hierdoor blijft iedereen in zijn kracht.
Extra dimensie van de bodycams binnen basisteam Alkmaar is het live uitkijken van de beelden die door
de bodycam worden gemaakt. Hierdoor wordt een extra stuk veiligheid toegevoegd voor de
medewerker. De bodycams beschikken over GPS zodat op het moment dat de medewerker begint met
live streamen op een kaart zichtbaar wordt waar deze medewerker zich bevindt. Mocht de medewerker
via de porto duidelijk in nood zijn en niet in staat zijn om de bodycam te laten streamen kan deze vanuit
de toezichtcentrale worden aangezet. In de Driehoek van Alkmaar is de inzet van de bodycams
vastgelegd voor de hele gemeente Alkmaar. Dit betekend dat ook in het dorpje de Rijp tijdens de
jaarlijkse kermis, waarbij honderden dronken mensen een gevaar vormen voor de open bare orde, een
vorm van cameratoezicht is gerealiseerd met behulp van de bodycams.
Tijdens het evenement SLAM!FM waarbij af en toe vechtpartijtjes plaatsvonden, groepen mensen na
afloop vervelend doen door drank (en pillen?) kunnen de beelden van de bodycams die door de MEcommandanten worden gedragen bijdragen tot een overzicht van eventuele raddraaiers en kan op die
manier opsporing worden ondersteund.
De actualiteit van het heimelijk vechten tussen supporters van voetbalclubs maakt dat we hooligans
moeten kunnen identificeren. Dit kan met behulp van de bodycam, gedragen door de commandanten
van de ME. De beelden kunnen rechtsreeks worden gedeeld met het OC en verkregen informatie kan
eenvoudig worden gedeeld met de DR of BTR.
Basisteam Alkmaar is een groot team van 240 medewerkers. Binnen het werkgebied gebeurt vee!.
Alkmaar is een stad die bruist. Combineer dit met 24 uurs inzetmogelijkheden. De HIT dienst maakt
opnamen van raddraaiers, de nachtelijke biker controleert jeugdgroepen op bekende hangplekken.

6. Doelbepaling voor het gebruik van de bodycams
De doelen zijn hierboven beschreven. Een betere informatiepositie op de drie deelgebieden en het beter
verslagleggen daarvan m.b.v. de verschillende project codes.
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 of dat bij een groot incident de beelden rechtstreeks kunnen
worden doorgezet naar het Operation eel Centrum. De mogelijkheden zijn onuitputtelijk.
7. De samenwerking, de verantwoording, de projectinrichting
Er is een projectleider binnen het basisteam aangesteld aan wie wordt gerapporteerd. Aile processen worden
gescreend en waar nodig aangepast. De technische inrichting is WPG -proef en voldoet aan aile eisen. Waar
nodig zal bijgestuurd worden. Er wordt samengewerkt met cameratoezicht in Alkmaar en Zaanstad.
8. De doorlooptijd en de actie
De bodycams zijn op dit moment al in gebruik binnen basisteam Alkmaar. Inzet vindt nu aileen plaats op basis
van art. 151C Gemeentewet. Dit brengt een beperking met zich mee waardoor een groot aantal collega's niet de
mogelijkheid krijgen om met bodycams te werken. Juist het instellen van een proeftuin schept de mogelijkheden
om zowel op operationeel niveau als tactisch niveau camera's binnen een veel breder spectrum in te zetten.
Hierbij moet worden gedacht aan trainingsdoeleinden, reflectiedoeleinden, confrontatiedoeleinden en
opsporingsdoeleinden.
9. De evaluatie van het gebruik in de breedste zin van het woord
Op dit moment vindt sporadisch inzet plaats (2 diensten per week) tijdens de HIT-diensten. Het voorstel is om
collega's daadwerkelijk een korte training te geven voor het gebruik van de bodycams en dan specifiek voor de
momenten dat live kan worden meegekeken. Dit vanwege de samenwerking met de operationeel regisseur van
politie en het Operationeel Centrum. Het voorstel is om de bodycams zoals we die nu hebben- en beperktinzetten binnen de proeftuin voor de duur van minimaal een half jaar in te zettenen naast de gezamenlijke
evaluatie met de gemeente Alkmaar aan te sluiten bij de landelijke evaluatie bodycams. Groot voordeel is dat het
materiaal al aanwezig is en aile technische investeringen zijn gedaan, klaarliggen en snel kunnen worden
gerealiseerd voor het gebruik zoals beschreven.

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 Alkmaar

naam
Operationeel Specialist-A

