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Collegebesluit 

1. In te stemmen met het “Algemeen beleid cameratoezicht gemeente Súdwest-Fryslân” 
2. Het “Algemeen beleid cameratoezicht gemeente Súdwest-Fryslân” actief uit te dragen via 

o.a. de gemeentelijke website en MijnOverheid.nl 
3. de gemeenteraad actief te informeren. 

 

Toelichting/achtergrond 

In de gemeente Súdwest-Fryslân wordt op diverse plaatsen in en om gemeentelijke gebouwen 
gebruik gemaakt van cameratoezicht. Dit cameratoezicht heeft tot doel de veiligheid van 
medewerkers en bezoekers te vergroten en eigendommen te bewaken. Het inzetten van camera’s 
heeft impact op het gedrag van degene die weet dat hij/zij gefilmd wordt. Cameratoezicht beperkt 
de mogelijkheid tot anonimiteit en het vrij en onbespied kunnen bewegen in de openbare ruimte. 
De inzet van camera’s beperkt de vrijheid van het individu. Vandaar dat het inzetten van camera’s 
in de publieke ruimte aan strenge eisen moet voldoen. De Algemene Verordening 
Gegevensbescherming en de Richtlijn 3/2019  geven regels over de verwerking van 
persoonsgegevens met videocamera’s. De gemeente dient in navolging van deze regels beleid vast 
te stellen, waarin het gebruik wordt geregeld alsmede protocollen waarin de rechten van degenen 
die aan cameratoezicht zijn onderworpen zijn geregeld.  
In het algemeen beleid worden de navolgende zaken benoemd: 

• rechtmatige grondslag 

• beveiliging en beheer van opnameapparatuur en opnames 

• verantwoordelijkheid 

• toegang tot de opnames en apparatuur  

• bewaartermijnen 

• informeren medewerkers en bezoekers 

• de rechten van medewerkers en bezoekers (inzage recht, recht tot verbetering en 

verwijdering)  

 
Het Algemeen beleid cameratoezicht gemeente Súdwest-Fryslân geeft het kader waardoor de 
bescherming van de privacy bij het gebruik van de camera's gegarandeerd wordt. 
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