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Raadsinformatiebrief
Hoe zijn de bevoegdheden rond dit onderwerp verdeeld?
Dit is een bevoegdheid van het college. 

Wat is de aanleiding om deze informatie kenbaar te maken?
De handhavers van de gemeente Dordrecht gaan vanaf december 2022 bodycams gebruiken om 
hun veiligheid te vergroten. 

Wat is de te delen informatie?
De veiligheid van de handhaver is onderwerp van gesprek. Handhavers worden helaas regelmatig 
geconfronteerd met verbaal en fysiek geweld. De discussie rond de veiligheid van handhavers en 
het uitrusten van handhavers met geweldsmiddelen blijft dan ook actueel. In de eventuele 
bewapening van handhavers kunnen wij als gemeente op dit moment (nog) niets betekenen, maar 
in het bevorderen van de veiligheid van onze handhavers wel. 

Inzet van bodycams
In de commissie Bestuur en Middelen in november 2020 is gesproken over een pilot met het 
dragen van bodycams. Dit om een goede afweging te kunnen maken of bodycams een goed 
instrument zijn voor de handhavers in Dordrecht. Zowel de uitkomsten van de pilot als incidenten 
die zich in de praktijk hebben voorgedaan, hebben geleid tot de wens om naast het steek- en 
kogelwerend vest, een portofoon en handboeien, een bodycam toe te voegen aan de uitrusting van 
de handhavers. Uit landelijke onderzoeken blijkt dat het dragen van een bodycam leidt tot afname 
van (verbale) agressie en geweld. Daarnaast blijkt uit de gemeentelijke pilot dat bodycams het 
veiligheidsgevoel bij de dragers vergroot. In april 2021 is aan de portefeuillehouder geadviseerd 
over te gaan op de aanschaf van bodycams, waarna het aanbestedingsproces voor de aanschaf van 
bodycams is gestart. Dit proces is afgerond en vanaf december 2022 gaan we over op de inzet van 
bodycams. Het primaire doel van de inzet van de bodycam is de-escalatie van een bedreigende 
situatie ten behoeve van het vergroten van de veiligheid en het veiligheidsgevoel van de 
handhavers. 

Wie gaan de bodycams gebruiken?
De gemeente Dordrecht heeft een onderverdeling gemaakt in de taken van handhavers om de 
lokale veiligheid, leefbaarheid en de naleving van regels te handhaven. We hebben handhavers met 
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een breed takenpakket en handhavers die zich richten op de handhaving van gemeentelijk 
parkeerbeleid (fiscale handhavers). Zowel de handhavers met een breed takenpakket als de fiscale 
handhavers gaan gebruik maken van een bodycam bij de uitvoering van hun taken. 

Hoe wordt de bodycam ingezet? 
De bodycam wordt duidelijk zichtbaar op het uniform gedragen en de bodycam staat altijd op 
stand-by. Wanneer de handhaver de opnamefunctie aanzet worden de 30 gebufferde seconden 
voorafgaand aan het incident (pre-recordingsfunctie) ook vastgelegd, zodat de aanleiding van het 
incident en bijvoorbeeld de door de handhaver gegeven waarschuwing er ook op staat. Voor de 
betrokkene(n) is duidelijk zichtbaar wanneer er een opname wordt gemaakt door een oplichtend 
lampje op de bodycam. De handhaver geeft in principe ook altijd een mondelinge waarschuwing, 
als de situatie dat toestaat, voordat de opnameknop wordt ingedrukt. In hectische situaties is het 
niet altijd mogelijk dit vooraf te melden. Dan zal de bodycam toch aangezet worden en wordt dit 
achteraf meegedeeld aan de betrokkene. Opgenomen beelden kunnen door het Openbaar 
Ministerie opgevraagd worden als bewijsmateriaal. 

Hoe verder na deze raadsinformatiebrief?
Vanaf december 2022 gaan we over op de inzet van bodycams voor de veiligheid van onze 
handhavers.  

Welke kosten zijn verbonden aan het proces?
Structureel budget van handhaving
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