Verlengingsbesluit cameratoezicht El Grecohof
De burgemeester van Alkmaar;
gehoord hebbende de leden van de driehoek d.d. 20 mei 2019,
gelet op artikel 151c van de Gemeentewet en artikel 2:62 van de Algemene plaatselijke verordening;

overwegende:
•

•
•

•

•

•
•

•

dat op 11 juni 2018 het Aanwijzingsbesluit cameratoezicht El Grecohof is genomen en op 13
december 2018 besloten is het cameratoezicht met een periode van zes maanden te
verlengen;
dat in het verleden angst en onrust heerste onder bewoners van het El Grecohof;
dat deze angst en onrust gebaseerd is op twee schietincidenten die op deze locatie hebben
plaatsgevonden en op ervaringen van bewoners met verschillende vormen van overlast in de
zin van drugsgebruik en -verkoop, geluidsoverlast en vechtpartijen;
dat een integrale wijkanalyse uitgevoerd is in Hoefplan zuid-oost, waaruit blijkt dat het
cameratoezicht bijgedragen heeft aan een gevoel van veiligheid van bewoners van het El
Grecohof;
dat het cameratoezicht bij het El Grecohof onderdeel is van een pakket aan maatregelen om
de veiligheid te verbeteren, zoals grootschalig groenonderhoud, verbetering van de verlichting
en afsluiting van de gemeenschappelijke portieken naar de trappenhuizen;
dat het cameratoezicht ingezet wordt ter voorkoming van strafbare feiten die van invloed zijn
op de orde en rust in de buurt;
dat de burgemeester op grond van artikel 151c Gemeentewet en artikel 2:62 Algemene
plaatselijke verordening kan besluiten om voor een bepaalde duur camera’s in te zetten ten
behoeve van het toezicht op openbare plaatsen en ten aanzien van voor een ieder
toegankelijke parkeerterreinen en parkeergarages en het openbaar water;
dat op basis van de integrale wijkanalyse geconcludeerd kan worden dat voortzetting van het
cameratoezicht noodzakelijk is.

BESLUIT
het cameratoezicht op het El Grecohof dat een looptijd heeft tot en met 15 juni 2019 te verlengen tot
en met 15 december 2019:

Artikel 1
Het cameratoezicht vindt plaats door middel van een camera op de openbare parkeerplaats van het El
Grecohof.
Artikel 2
Het cameratoezicht wordt toegepast gedurende een periode van zes maanden na het in werking
treden van dit besluit, waarbij periodiek de noodzaak en de voortzetting van het cameratoezicht wordt
getoetst.

Artikel 3
Voor het einde van de periode zoals genoemd in artikel 2, zal een evaluatie plaats vinden, op basis
waarvan een mogelijke verlenging van dit besluit wordt beoordeeld.
Artikel 4
Dit besluit treedt in werking op 16 juni 2019.
Artikel 5
Dit besluit kan worden aangehaald als Verlengingsbesluit cameratoezicht El Grecohof.

Aldus besloten door de burgemeester van Alkmaar op 6 juni 2019.

De burgemeester van Alkmaar,

P.M. Bruinooge

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na deze bekendmaking schriftelijk en
gemotiveerd bezwaar indienen bij de burgemeester van Alkmaar, Postbus 53, 1800 BC Alkmaar.
Indien u van oordeel bent dat snel een voorlopige voorziening nodig is, kunt u de rechter daar om
verzoeken. U dient uw verzoek te richten tot de voorzieningenrechter van de rechtbank NoordHolland, Afdeling Publiekrecht, Sectie Bestuur, Postbus 1621, 20Q3 BP. Haarlem. Dit kan alleen als u
het bezwaarschrift al bij de burgemeester heeft ingediend en een kopie hiervan meestuurt naar de
rechtbank. De rechtbank brengt u griffierecht in rekening.

