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VERZONDEN 13 NOV. 20U
Geachte heren,
Op 1 oktober jl. stelde u op grond van artikel 37 van het reglement van orde van de
gemeenteraad vragen over ontbrekende veiligheidcamera's aan de Kampstraat en de
Professor van Krevelenstraat te Geleen.
In deze brief beantwoorden wij uw vragen.
Vraag 1
Wie is verantwoordelijk voor betreffende camera's?
Antwoord
DSM Chemelot B.V. heeft ter verbetering van de verkoopbaarheid van percelen
aan de Prof Van Krevelstraat betreffende camera's laten plaatsen.
Vraag 2
Heeft de verantwoordelijke instantie opdracht gegeven betreffende camera's te
verwijderen?
Indien er geen opdracht tot verwijdering werd verstrekt:
Heeft degene die betreffende beelden behoort te monitoren gemeld dat er niet
langer beelden voorhanden zijn?
a) Zo ja, wanneer heeft deze melding plaatsgevonden, welke acties zijn hierop
ondernomen en waarom zijn geen nieuwe camera's geplaatst?
b) Zo nee, welke consequenties trekt u ten aanzien van de kwaliteit van de
betreffende uitvoerende instantie en beveiliging van het terrein als geheel?
Indien er wel opdracht tot verwijdering werd verstrekt:
Is het college op de hoogte dat deze opdracht werd verstrekt?
a) Zo ja, waarom werd deze opdracht verstrekt?
b) Zo nee, waarom is het college niet op de hoogte gesteld?
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Antwoord
Nee, er is geen opdracht tot verwijdering van de camera's gegeven. Deze zijn
ontvreemd. Er is aangifte gedaan bij de politie.
Vraag 3
Bent u met ons van mening dat gelet op de belangen van de aanpalende terreinen
herstel noodzakelijk is en de veiligheidsprocedures moeten worden aangepast?
Antwoord
Dit is een private aangelegenheid.
Vraag 4
Is het mogelijk om het cameratoezicht op die plek binnen een week te herstellen. Zo
nee, op welke termijn kan het toezicht hersteld zijn en welke vorm van aanvullend
toezicht zal worden uitgevoerd tot het moment van herstel?
Antwoord
Zie het antwoord op vragen 2 en 3.
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