
VERSLAG STUURGROEP OPERATIONELE PROEFTUIN / SENSING 

Aanwezig : Burgemeester gemeente Roermond, Rianne Donders – de Leest; 

 (OM);  

Landelijk programmamanager Sensing, Ido Nap (politie);       

 (politie); 

 (politie);       

  (politie)

 (gemeente); 

 (gemeente); 

Afwezig:  (politie);      

 (politie); 

Datum: 13 augustus 2018, 16:00-18:00 uur . 

locatie: Gemeentehuis, B&W kamer 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Opening en welkom

De burgemeester heet een ieder hartelijk welkom.

2. Terugkoppeling opening GPV (door )

 geeft, middels een you tube filmpje een korte terugblik op de officiële opening van

de landelijke OPT.

3. Juridisch kader (door )

 geeft de laatste stand van zaken betreffende het juridisch kader betreffende de

proeftuin. 

 

.

4. Stand van zaken uitvoering / testfase OPT Roermond

 doet verslag van de stand van zaken binnen het OPT Roermond.  
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5. Presentatie ontwikkelingen DRIO en samenwerking met universiteiten ( ) 

 verzorgt een presentatie over de mogelijkheden en ontwikkelingen met betrekking 

tot de proeftuin bij DRIO en geeft aan wat er aan tonwikkelingen zijn met betrekking  de 

samenwerking binnen  

  

6. De nulmeting van effectmeting.  

Door twee medewerkers van   wordt de nulmeting gepresenteerd. 

 

7. Rondvraag en afsluiting 

Een nieuw overleg van de Stuurgroep zal voor november 2018 worden ingepland.  doet 

agenda voorstel 

 

Niemand heeft een vraag voor de rondvraag. 

 

 

 

Samenvatting actiepunten: 

1. Dat het juridisch kader 1.2 op de volgende punten wordt aangepast:  

1) De bewaartermijn van de gegevens die worden verkregen in het kader van het 

onderzoek (art. 9 WPG) wordt 6 maanden.  

2) De bewaartermijn wordt om de 3 maanden herijkt en opnieuw vastgesteld, op basis van 

de evaluatie van de daadwerkelijke patronen die in de data te vinden zijn.  

3) Er wordt ook een GEB uitgevoerd.  
Dat de aangepaste notitie voor akkoord aan de stuurgroep wordt gestuurd.  

2. Dat er door de leden van de stuurgroep wordt nagedacht over andere vormen van 

afdoening. 

 

3. Dat in het projectteam de vraag wordt besproken wanneer de effectmeting dient in te gaan 

en dat dit wordt teruggekoppeld aan  
 

4. Dat er een integraal groepje bijeen wordt gebracht met betrekking tot communicatie en de 

politie hiertoe afstemt met de gemeente, het OM en de universiteit.  
 

5. Dat de politie zorgdraagt voor een demo proeftuin voor de burgemeester.  
 

6. Dat het volgende overleg zal plaatsvinden in november en wordt ingepland door   
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