Schriftelijke vraag gesteld door de heer Loewenstein: Het gebruik van camera’s bij de
bestrijding van sluikstorten
Het is niet gemakkelijk om sluikstorten te bestrijden, maar we beschikken over wapens om
onburgerlijk gedrag te bestraffen. Tijdens de vorige bestuursperiode zijn we begonnen met de
aanschaf van mobiele bewakingscamera’s via het CIBG. Later zijn er bepaalde problemen
vastgesteld met het geleverde materiaal, waardoor de plaatsing uitgesteld werd. Bij de laatste
begrotingswijzigingen werd er een budget van 30.000 € ingeschreven voor camera’s en voor
communicatie.
Net Brussel van zijn kant heeft een bewakingscamera geïnstalleerd in de buurt van de
ondergrondse glas- en kledingbollen op de Besmelaan. En we kunnen er zeker van zijn dat het
daar gaat om een zwart punt met veel afval, zeker aan het einde van de weekends.
1. Kunt u me vertellen wanneer de gemeentelijke camera’s geïnstalleerd zullen worden
en op welke manier? Waaraan zal de 30.000 € aan gewestelijke subsidies worden
besteed die uitgetrokken werd bij de laatste begrotingswijzigingen?
2. Kunt u me vertellen hoeveel pv’s er konden worden opgesteld sinds de plaatsing van
de camera bij de glas- en kledingbollen op de Besmelaan? Kunt u het bedrag aan
boetes/heffingen ontvangen door Net Brussel aangeven?

Antwoord van de heer Tahri:
Geacht gemeenteraadslid,
Sinds de start van de aankoop van deze camera’s werden we geconfronteerd met talrijke
technische moeilijkheden. De camera die we via het CIBG hebben aangekocht, is al in
herstelling. Hij is zelfs zo zwaar dat hij niet op gevels of op stadsmeubilair kan worden
bevestigd.
Hij wordt dus gebruikt in een anonieme wagen, maar beantwoordt helemaal niet aan de reële
behoefte op het terrein.
Gelet op deze moeilijkheden hebben we dus voor een ander repressief beleid gekozen. We
hebben een overheidsopdracht gelanceerd voor de huur van 6 camera’s en 6 tijdelijke vaste
nep-camera’s. Het bijzonder bestek wordt op donderdag 29 oktober in het College behandeld.
Behoudens onvoorziene omstandigheden (geen offertes, ...) zou de opdracht moeten
aanvangen op 1 januari 2021.
Het gaat om camera’s en nep-camera’s die elke maand kunnen worden verplaatst, en door een
externe onderneming worden beheerd.
De 30.000 euro die is geboekt op de BW is als volgt verdeeld: 6.000 euro voor de huur van de
camera’s (niet ontvangen gezien de gunning van de opdracht begin 2021) en 24.000 euro
bestemd voor een communicatiecampagne (waarvan de elementen later worden voorgesteld,
maar die in deze moeilijke tijden steun moet verlenen aan de teams op het terrein).

De gewestelijke camera’s zijn vaste, tijdelijke camera’s.
Voor Vorst werden 41 pv’s opgesteld, voor een aanwezigheid van twee maanden op het
grondgebied. De kosten voor de verwijdering en de verwerking werden gefactureerd. Het pv
wordt naar het parket gestuurd en dan start dus de procedure voor een administratieve boete.
De eerste pv’s dateren van eind maart 2020 en er werd reeds voor 32.200 euro aan kosten
gefactureerd.
De exacte plaats van de gewestelijke camera’s werd ons niet meegedeeld.
Ik hoop hiermee uw vraag te hebben beantwoord en ik blijf ter beschikking.
Met vriendelijke groeten,
Said Tahri
Schepen van Openbare Netheid

