
 

 

 

 
 

 

  
 

 
 

 
 

 

Gemeente Hengelo 

   
Lid Huis in 't Veld 
T.a.v. mevrouw M.J. Huis in 't Veld 

Postbus 18   
7550AA Hengelo  
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Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum 

Gebruik bodycams 3361301  1 februari 2022 

Geachte mevrouw Huis in 't Veld, 

Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente. 

   

 Bezoekadres  E-mailadres 

 Burgemeester van der 
Dussenplein 1 

gemeente@hengelo.nl 

Telefoonnummer 

  14-074 

 

U heeft vragen gesteld over het (niet-)gebruik van bodycams. De antwoorden op uw vragen treft u 
hieronder aan. 

Het is goed om aan te geven dat ze in middels in gebruik zijn genomen. Hierover bent u ook 
telefonisch geïnformeerd. 

 
1. Klopt het dat de bodycams tot nu toe niet gebruikt zijn door de BOA’s?  

 
Ja, dat klopte op het moment dat u de vragen stelde. Inmiddels zijn ze dus in gebruik genomen. 

 
2. Komt het niet gebruiken van de bodycams door technische problemen?  

 
Het niet gebruik komt mede door technische problemen. Er is de afgelopen periode hard gewerkt 

om te zorgen dat de bodycams gebruikt konden worden. Naast technische problemen speelden ook 
keuzes ten aanzien van opslag (al dan niet in de cloud) en daarmee gepaard gaande kosten, (on-) 

duidelijkheid ten aanzien van inzagerecht en de wisseling van de leiding van het team een rol. 
Inmiddels zijn ze met ingang van 17 januari 2022 in gebruik genomen. 

 
De technische problemen lagen bij de leverancier, deze zijn naar tevredenheid opgelost. 

 
3. Welke acties heeft u ondernomen om de bodycams z.s.m. in gebruik te nemen? Wat is het 

resultaat van deze acties en hoe komt het dat deze acties nog niet tot in gebruik neming van de 
bodycams hebben geleid?  

 
De acties bestonden uit intern duidelijkheid krijgen over de nog openstaande vragen en contacten 

met de leverancier. Inmiddels hebben deze dus tot in gebruik nemen geleid. De kosten bestaan uit 
interne uren. 

 
4. Welke acties onderneemt u op dit moment of gaat u in de toekomst ondernemen om de 

bodycams in gebruik te kunnen nemen? Welk tijdpad en welk kostenplaatje horen bij deze acties? 
 

Dit is niet meer aan de orde gelet op het feit dat de bodycams inmiddels in gebruik zijn genomen. 
Wel gaan we op korte termijn nog over naar de Cloud-versie.   
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5. Hoe hebben de BOA’s gereageerd dat zij de bodycams nog niet kunnen gebruiken?  
 

De BOA’s hadden evenals wij graag gezien dat de bodycams eerder in gebruik genomen hadden 
kunnen worden. Zij zijn via het maandelijks werkoverleg op de hoogte gehouden van de redenen 

van niet gebruik. Daar bestaat en bestond begrip voor. 
 

6. Heeft u de gemeenteraad geïnformeerd over het niet in gebruik nemen van de bodycams, 
ondanks de aangenomen motie? Zo ja, wanneer? Zo nee, waarom niet?  

 
Nee, omdat wij de indruk hadden dat ze nog in 2021 in gebruik zouden worden genomen. Dat is 

helaas net niet gelukt. 
 

7. Wanneer verwacht u de eerste resultaten van de evaluatie van het gebruik van de bodycams 
met de raad te delen? 

 
Wij verwachten de eerste resultaten na de zomervakantie van 2022 met u te kunnen bespreken. 

 
 

Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van Hengelo, 

de secretaris,    de burgemeester, 

 
De heer J. Eshuis                                 De heer S.W.J.G Schelberg 


