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Colleqe van buroemeester en wethouders
de leden van de qemeenteraad
Cameratoezicht Jachthaven Willemstad

Verantwoordeliike portefeuillehouder: drs. T.H.R. .Zwiers

lnleiding
De jachthaven van Willemstad kampt met een aantal problemen op het gebied van overlast en

criminaliteit. Tijdens de onlangs gehouden informatie avond verzelfstandiging exploitatie jachthaven
Willemstad, is door de ligplaatshouders aangegeven dat er een aantal diefstallen hebben
plaatsgevonden en er steeds vaker sprake is van ongeregeldheden in vooral de avonduren.
Aangegeven wordt dat hangjongeren het sanitair besmeuren, intimideren en zwemmen in de haven,
hierdoor voelen diverse ligplaatshouders zich niet meer veilig.

lnhoud:
ln de afgelopen maanden zijn er diverse meldingen binnen gekomen omtrent overlast van jongeren en
vandalisme. Door de melders wordt aangegeven dat hangjongeren het sanitair besmeuren,
intimideren, zwemmen in de haven en spullen van derde misbruiken hierdoor voelen diverse
ligplaatshouders zich niet meer veilig. Dit hebben zij aangegeven tijdens de informatie avond over de
mogelijke verzelfstandiging exploitatie jachthaven Willemstad. Daarnaast hebben de ligplaatshouders
aangegeven datzij gezien de verhoging van de liggelden een betere voorziening wensen en dat
overwegen uit de haven te vertrekken. Met het oog op het aantal passanten ( ca. 8400 ) die jaarlijks
gebruik maken de jachthaven en de zorg omtrent de veiligheid van de ligplaatshouders en passanten
is er behoefte aan meer toezicht bij de toegang van de haven. Om op korte termijn hieraan te voldoen
worden enkele camera's geplaatst. ln het verleden is de inzet van cameratoezicht overwogen, maar is
men destijds niet tot aanleg overgegaan, omdat men toen inzette op toezicht in openbaar gebied,
waarbij op basis van de problemen destijds niet kon worden voldaan aan de eisen van proportionaliteit
en subsidiariteit. Nu wordt ervoor gekozen om het camerasysteem uit te laten voeren als
beveiligingscamera's voor het gebied naast het sanitair ponton en op de ingang van de haven (op de
steigers), waardoor het openbaar gebied buiten het bereik van de camera's blijft.
Daarnaast heeft de havenmeester vanaf zijn werkplek geen goed overzicht op wat er gebeurd nabij de
ingang vanaf de vesting, het sanitair ponton en milieuparkje. ln de huidige situatie surveilleert de
havenmeester tijdens de openingsuren over de steigers. Na 20:00 uur is er geen toezicht meer
aanwezig. Door de camera's heeft de havenmeester een goed beeld wat er gebeurd in de haven en
doordat data (opnames) 4 dagen worden bewaard kan indien nodig worden teruggekeken wat er in de
avonduren heeft afgespeeld.
Het aan te schaffen systeem kan worden uitgebreid voor toezicht op de gehele haven, daarnaast
bestaat de mogelijkheid om de beelden op afstand te volgen. Het toezicht in de avond en nachtelijke
uren zou in de toekomst kunnen worden onderbracht bij een meldkamer van een particulier
beveiligingsbedrijf.
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De kosten voor de aanschaf worden gedekt uit de post onderhoud haven Willemstad 6561001
kostensoort 43708.1n de begroting van 2017 is voor deze post een bedrag van € 20.500,-- geraamd,
inmiddels is er voor een bedrag van € 19.000,-- verplichtingen aangegaan waardoor deze post met ca
€ 9000,-- zal worden overschreden. De overschrijding zal worden te verwerkt in de 2e Berap. Reden
waarom we ervoor kiezen om het budget te overschrijden is primair gelegen in de urgentie. We zien
de noodzaak gegeven de situatie zo snel mogelijk de veiligheid te verbeteren.
Wij zien cameratoezicht als een eerste maatregel. En er zal een integraal onderzoek worden gedaan
hoe de veiligheid het best kan worden aangepakt en gewaarborgd. We denken hierbij aan
geautomatiseerde toegangspoorten en mogelijke verdere uitbreiding van het camerasysteem. Wij
streven ernaar om dit te realiseren voor het watersportseizoen 2018. We komen hier op een later
moment bij u op terug.

Wijvertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
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