
Protocol cameratoezicht Eekenhof te Enschede

In dit protocol liggen de interne afspraken vast die zijn gemaakt rondom het
Camera bewakingssysteem in de Eekenhof.

Doel:
Het doel is het terugdringen van vervuiling en vernieling in de entree en hal
van de Eekenhof. Tevens zal het cameratoezicht door de preventieve werking
die er vanuit gaat, rust en een gevoel van veiligheid creëren onder de
bewoners. Tijdens de ALV, gehouden op 21 april 2011, is mandaat gegeven
voor het plaatsen van een camera bewakingssysteem in de Eekenhof.

Wie leest de beelden uit.
De voorzitter van de VvE Eekenhof leest de beelden uit. In het geval de
voorzitter afwezig is neemt een van de bestuursleden dit over. Uitlezen gebeurt
na melding of constatering van ernstige vervuiling, vernieling of op verzoek
van de politie bij strafbare feiten. Een korte instructie is aanwezig. Alleen de
beelden die betrekking hebben op ernstige vervuiling, vernieling dan wel bij
strafbare feiten worden uitgelezen. De beelden worden in geen enkel geval
bekeken met andere bewoners en/of leden van de huurdercommissie.

Waar worden de beelden uitgelezen?
De beelden worden uitgelezen in de technische ruimte. De voorzitter van de
VvE Eekenhof kan dit ter plekke doen. 

Wat wordt er gedaan met de beelden?
- Vernieling: het bestuur van de VvE Eekenhof doet altijd aangifte bij de    
  politie. Beelden worden op DVD aan politie overgedragen. Het bestuur van de
  VvE Eekenhof verhaalt de kosten van herstel zoveel als mogelijk op de dader.
- Vervuiling: het bestuur van de VvE Eekenhof neemt contact op met Domijn
  als het om een huurder gaat en handelt zelf als het de eigenaar van een
  gekocht appartement betreft.  De bewuste bewoner(s) worden dan op hun     
  gedrag aangesproken, op voorwaarde dat de camerabeelden een duidelijk 
  signalement laten zien. Maakt men binnen de afgesproken tijd schoon dan is 
  er niets aan de hand. Doet men dit niet, dan wordt door het bestuur van de 
  VvE Eekenhof het schoonmaakbedrijf ingeschakeld en worden de kosten aan 
  de dader(s) doorbelast . Ontkent de bewoner dat hij de vervuiler was, dan 
  wordt alsnog aangifte gedaan bij de politie. Bij aanhoudende en regelmatig 



  terugkerende  vervuiling wordt ook aangifte gedaan bij politie.

Bewaartermijnen
In slechts 2 gevallen worden beelden opgeslagen en bewaard:

1. Als het bestuur van de VvE Eekenhof aangifte heeft gedaan van
vernieling (de VvE lijdt schade) of als bewoner is aangesproken op
vervuiling en een termijn voor het schoonmaken heeft gekregen. Het
bestuur van de VvE Eekenhof bewaart kopieën van aangiftes met
bijbehorende beelden. Zodra er beelden bewaard worden, zal het bestuur
van de VvE Eekenhof hiervan in het camera bewakingsdossier melding
maken en de zaak vastleggen. Is de zaak afgerond en zijn de kosten
verhaald, dan worden de beelden vernietigd en wordt in het camera
bewakingsdossier een melding gemaakt dat de zaak is afgerond.

2. Als de politie zelf vraagt om beelden. Het bestuur van de  VvE Eekenhof
zoekt de beelden terug en draagt ze over aan de politie. Van de
overdracht aan de politie wordt wel in het camera bewakingsdossier
melding gemaakt.

Locatie
De beelden worden opgeslagen op een daarvoor te installeren afgesloten kast,
die alleen toegankelijk is voor de voorzitter (of zijn vervanger) van de VvE
Eekenhof. De voorzitter of zijn vervanger zal reparatie bewerkstelligen op het
moment dat de beelden niet meer oproepbaar zijn. Het onderhoud van het
camera bewakingssysteem zal geschieden door van der Molen,
Beveiligingstechniek.

Privacy
Het bestuur van de VvE Eekenhof heeft bij alle algemene toegangsdeuren, niet
de bergingen, een logo op de deuren geplakt waaruit blijkt dat er in de
Eekenhof een camera bewakingssysteem gemonteerd is. De beelden worden
enkel en alleen gebruikt voor het bovengenoemde doel. Het bestuur van de
VvE Eekenhof zal zeer zorgvuldig omgaan met de beelden om de privacy van
de bewoners en hun gasten  te waarborgen.


