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EXTRACT UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

ZITTING VAN DONDERDAG 20 MEI 2021

Aanwezig : Kris Steen: voorzitter;

Wiifried Vandaele: burgemeester;

Rudi Cattrysse/ Marleen De Soete, Christine Beirens, Mathieu Delbarge,
Marleen Vercmyce: schepenen;

Paul Meyers/ Stefaan Vincke/ Peter Breemersch/ Rudy Claus, Kurt Devooght/

Kurt Demaria/ Jan Vermast/ Hilde Dhont/ Trui Jonniaux, Isabeile Vincke/

RonnyVan Eenoo/ Hans Krsudde, Marieen Maes/ David Pieters/ Ine Meesschaert:

raadsleden;
Franky Museeuw: algemeen directeur

Verontschuldigd : Pascal Vermeire; raadslid

++++******+**++***************++++*******+*********++*++*+++***++*S(!*!»:****S(!**********

AGENDA : POLITIE " GEBRUIK OBSERVATIECAM_E_RA_OPGROND_GEBIE_D_D_E_HAAN -_PZ BREDENE/DE HAAN -
GOEDKEURING

DE GEMEENTERAAD,

De zitting is openbaar,

Gelet op het decreet Lokaal bestuur, in het bijzonder artikel 40 en 41;

Gelet op de Wet van 21 maart 2018 houdende de wijziging van de wet op het politieambt om het gebruik van camera's

door de politiediensten te regelen, en tot wijziging van de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het

gebruik van bewakingscamera's, van de wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en

veiligheidsdiensten en van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid;

Gelet op de Wet op het politieambt van 5 augustus 1992, meer bepaald art. 25/2 en 3;

Gelet op het schrijven van de lokale politiezone Bredene-De Haan dd. 12.05.2021, houdende de toestemmingsaanvraag

voor het gebruik van een observatiecamera op het grondgebied van de gemeente De Haan en bijhorende toelichtende

nota;

Met eenparigheid van stemmen;

BESLIST :

Enig art. - Zijn goedkeuring te hechten aan het gebruik van een vaste verplaatsbare observatiecamera op zichtbare wijze

door de lokale politiezone Bredene-De Haan op het grondgebied van de gemeente De Haan.

Namens de gemeenteraad,

Op last: /

De algemeen directeur/ ; . De voorzitter,

get. Franky Museeuw ' get. Kris Steen

Vooreensiuidend extract,

(art. ^2é-NG^/- machtiging burgemeester)

Davih^ Helsmoortei
Administratief

medewerkster



BESLISSING VAN DE GEMEENTERAAD

Zitting van 31/05/2021

Punt 10: Openbare veiligheid. Goedkeuring gebruik vaste verplaatsbare observatiecamera door 
politiezone Bredene/De Haan  

Aanwezig Kelly Spillier, voorzitter gemeenteraad;
Erwin Feys, Alain Lynneel, Eddy Gryson, schepenen;
Jacques Deroo, Sandy Dobbelaere, Kimberley Rousselle, Jens Vanhooren, 
Anuschka Steen, Daisy Hoste, Steven Buyse, Lars Cattrijsse, Evelyn Vermont, 
Jordy Jacobs, Daniel Poppe, Koen Uittenhove, Therese Vanneste, 
Vicky Dereere, Patrick Vanstalle, Randy Vanderputte, raadsleden;
Jan Eerebout, algemeen directeur (wnd.)

Afwezig met
kennisgeving

Steve Vandenberghe, burgemeester;
Kristien Vanmullem, Kristof Vermeire, schepenen;
Anthony De Zutter, Michel Declercq, raadsleden;
Yannick Wittevrongel, algemeen directeur

Bevoegd lid van het
college

Burgemeester S. Vandenberghe

Dit besluit is tot stand gekomen via virtueel vergaderen, overeenkomstig de richtlijnen van het 
Agentschap Binnenlands Bestuur met het oog op het inperken van de verspreiding van COVID 19 
d.d. 17/03/2020

Bevoegdheid  artikel 40 van het Decreet Lokaal Bestuur

Juridische grond  Wet op het politieambt d.d. 05/08/1992, zoals tot op heden gewijzigd

Verwijzings-
documenten

 schrijven d.d. 12/05/2021 van politiezone Bredene/De Haan met vraag voor 
toestemming gebruik op zichtbare wijze van een vaste verplaatsbare 
observatiecamera

 beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 10/05/2021 
houdende principiële goedkeuring gebruik vaste verplaatsbare 
observatiecamera door politiezone Bredene/De Haan

Feiten, context
en argumentatie

 De politiezone Bredene/De Haan zal haar cameranetwerk verder uitbreiden 
met de aankoop van een vaste verplaatsbare observatiecamera.

 Deze camera vormt een grote meerwaarde in de aanpak van overlast, een 
belangrijk deel van het zonaal veiligheidsplan.  

 De gemeenten Bredene en De Haan beschikken niet over een netwerk van 
CCTV’s (closed-circuit televisions), waardoor de aankoop en het gebruik van 



een vaste verplaatsbare observatiecamera een grote meerwaarde kan 
vormen in de aanpak van overlast, maar ook bij andere fenomenen zoals bij 
de aanpak van onder andere fietsdiefstallen.

 Daarnaast ervaart de politiezone Bredene/De Haan in een toeristische 
omgeving dat het aantal potentiële slachtoffers van vermogensdelicten 
evenredig stijgt met het aantal toeristen aan de kust.  Dit vraagt niet alleen 
meer inzet van personeel en middelen, maar ook preventie en toezicht.  
Om hieraan tegemoet te komen dient de politiezone Bredene/De Haan 
eveneens in te spelen op de steeds wijzigende technologieën, wat op 
termijn tot een verhoogde output zal lijden. Dit laatste zal zeker het geval 
zijn bij de inzet van een vaste verplaatsbare observatiecamera, aangezien 
deze op het ganse grondgebied van de politiezone Bredene/De Haan kan 
ingezet worden.

 Op grond van de regelgeving moeten een aantal verplichtingen worden 
nageleefd wanneer de politiediensten camera’s willen plaatsen en 
gebruiken met het oog op bewaking en toezicht. Een van de voorwaarden is 
de voorafgaande principiële toestemming van de gemeenteraad op wiens 
grondgebied camera’s worden ingezet.

 Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om het gebruik op zichtbare wijze 
van een vaste verplaatsbare observatiecamera door de politiezone 
Bredene/De Haan goed te keuren.

Stemmen Bij gewone stemming:
 Er nemen 20 leden aan de stemming deel
 Met algemene stemmen.

Besluit Enig artikel

De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan het gebruik op zichtbare wijze 
van een vaste verplaatsbare observatiecamera door de politiezone Bredene/De 
Haan.

Gedaan in bovenvermelde vergadering,
namens de gemeenteraad,

w.g.Jan Eerebout w.g. Kelly Spillier
algemeen directeur (wnd.) voorzitter gemeenteraad

Voor eensluidend afschrift,
Bredene, 2/06/2021

Jan Eerebout Kelly Spillier
algemeen directeur (wnd.) voorzitter gemeenteraad
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