
Presentatie
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+
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15 maart 2016



Programma
18:30 Welkomstwoord voorzitter OVG 

Frank Timmers 
18:35 Uitleg KVO-B vs actieve camerabeveiliging

Iwan Hulsebosch, bestuurslid OVG
18:40 Gemeente Noordwijkerhout

Wethouder Henri de Jong
18:50 Het cameraplan – actieve camerabeveiliging

Ben Aartman
19:10 De meldkamer - SecMan

Arie Heijndijk
19:25 Politie

Hotze Scheeringa
19:30 Pauze – broodje & drankje

de Kookerij
20:15 De Bi-zone - Parktrust

Raissa Koppenol
20:30 Kosten, Samenvatting & Vragen, …… 

Iwan Hulsebosch



KVO-B vs Actieve Camerabeveiliging

• 1999 oprichting Gebruikersvereniging

• collectieve surveillance in de nacht

• 2004 surveillance gestopt ivm dekking en kosten

• 2007 KVO-B gehaald = samenwerking tussen:
* Gemeente * Brandweer
* Politie * Ondernemers

• 2010 eerste informatie veiligheidsavond
Kennismaking ACTIEVE camerabeveiliging



KVO-B vs Actieve Camerabeveiliging

• 2011 bij hercertificering camerabeveiliging in 
de maatregelenlijst KVO

• 2014 start cameraplan & BIZ-onderzoek door 
Parktrust

• 2015 gemeente BIZ overeenstemming

• 2016 BIZ-stemming – in gang zetten 
camerabeveiliging 

• Januari 2017 start camerabeveiliging + 
ingang BIZ



Wethouder Henri de Jong



Installateurs
Samenwerking leden OVG

Ben Aartman van 
Aartman & van Giesen



11 camera posities
1 centraal ontvangst



De opbouw van een mast:
• Infrarood camera
• Kenteken camera
• Zender 











Vragen over het cameraplan?



Meldkamer SecMan

Arie Heijndijk

SecMan ziet alles, met SecMan creëert u een veilige omgeving !



Hoe werkt het:

15

SecMan

introgeluid.mp4
introgeluid.mp4


SecManSecMan

http://www.gravendam.nl/
http://www.gravendam.nl/


Geschiedenis:

• 1980 Beveiliging Dirk van den Broek 
Bedrijven

• 2005 Oprichting BAC Dirk van den Broek,

• 2007 Grondlegging Live View,

• 2010 Oprichting SecMan BV,

• 2012 SecMan BV. Gecertificeerd PAC134
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SecMan



Dienstverlening

SecMan biedt haar klanten een totaalpakket 
aan veiligheidsmaatregelen:
• Meldkamerdiensten
• Securityaudits en – adviezen
• Particulieronderzoekers
• Preventie
• Coördineren beveiligingsinzet
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SecMan



Meldkamerdiensten

Dienstverlening meldkamer m.b.v. beelden:
• Verifiëren inbraakalarmen
• Monitoren risico situaties
• Bediening alarmsysteem op afstand
• Open- en sluit begeleiding
• Begeleiding geld- en waarde transport
• Live View
• Database incidentenregistratie
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SecMan

Live View.mp4
Live View.mp4


Kernwaarden:
SecMan staat voor:
• Flexibele organisatie
• Betrokkenheid en snelle interventie met de klant 
• Totaal pakket veiligheidsdiensten
• Maatwerk
• Concurrerende tarieven

Resultaat:
• Beveiligingspakket afgestemd op behoefte klant
• Vergroten heterdaadkracht / veiligheid
• Preventieve werking
• Kosten efficiënt (alarmopvolging)
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SecMan



Hoe werkt het:
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SecMan

Gravendam2016.mp4
Gravendam2016.mp4


Bedrijventerrein:

Voor een optimale veiligheid van het 
bedrijventerrein is het van belang om aan te sluiten 
bij 1 meldkamer:

• Camerasysteem bedrijventerrein

• Aansluitingen van alarmsystemen ondernemers
– Optie: bediening alarmsysteem op afstand

– Optie: koppeling CCTV van het object

22

SecMan



Aansluiten inbraak/CCTV:

Wat is hiervoor nodig:
• Installateur
• Uitwisseling protocol en gegevens 

verbindingen
• Programmering aanpassen in systeem

Aansluiten bij een meldkamer is éénvoudig!

23

SecMan



Ons motto:
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SecMan ziet alles, met SecMan creëert u een veilige omgeving !

SecMan



Vragen over de meldkamer?
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SecMan



Politie

Hotze Scheeringa



Pauze tot 20:15



De BIZ 
(Bedrijven Investerings Zone)

Raïssa Koppenol 



Een Bedrijven Investerings Zone (BIZ) …. 

Wat is dat?



Er zijn diverse instrumenten om de financiering van 
een vereniging op te zetten. 

Vereniging; vrijwillige 
basis?

Coöperatie; verplichte 
basis,?

Gemeente: ondernemersfonds, 
reclamebelasting e.d.

Of … 

Door middel van een BIZ?

MAAR HOE WERKT DAT?



Door middel van een BIZ kunnen ondernemers 
investeren in de kwaliteit en veiligheid van hun 

bedrijvenlocatie waarbij alle ondernemers meebetalen.

Ondernemers houden ZELF de regie;

Ondernemers maken ZELF een prioriteitenplan;

Ondernemers bepalen ZELF de begroting

Wat is een BIZ?



De initiatiefnemer maakt een BIZ-plan waarin 
tenminste antwoord wordt gegeven op:

1. Om WELK gebied het gaat? 
Bedrijventerrein Gravendam

2. WAT de plannen zijn? 
Actieve camerabeveiliging

3. WELKE kosten er aan verbonden zijn?
Begroting (Offerte van samenwerking Gravendam-leden)

Het opzetten van een BIZ begint bij een initiatiefnemer. 
In dit geval de Ondernemers Vereniging Gravendam

Hoe werkt een BIZ?



De BIZ-organisatie:

– werkt plan van aanpak in detail uit

– creëert draagvlak bij ondernemers

– maakt afspraken met de gemeente over de invoering 
van de BIZ-heffing en optioneel over:

• niveau gemeentelijke dienstverlening 

• financiële bijdrage gemeente

– sluit een uitvoeringsovereenkomst met de gemeente



Totstandkoming van BIZ vergt dus samenwerking 
tussen ondernemers onderling èn tussen ondernemers 

en gemeente. 

De gemeente is uiteindelijk verantwoordelijk voor de BIZ-
heffing en organiseert een formele draagvlakmeting. 

Indien de overgrote meerderheid van de ondernemers 
voor een BIZ stemt, is de BIZ een feit. 

Het ingekomen geld wordt door de gemeente uitgekeerd 
aan de BIZ-organisatie. Het bestuur is 

verantwoordelijk voor een goede uitvoering van het 
BIZ plan en besteding van de ingekomen gelden.



• Ruime meerderheid van de ondernemers is voor:
– Responspercentage: >50%

– Minimaal 2/3 van de stemmers moet voor zijn
– De voorstemmers moeten samen meer WOZ waarde 

vertegenwoordigen dan de tegenstemmers

• De activiteiten van een BIZ zijn gericht op het 
bevorderen van leefbaarheid, veiligheid, ruimtelijke 

kwaliteit of een ander publiek belang in de openbare 
ruimte van de BIZ.

• Activiteiten BIZ zijn aanvullend t.o.v. de gemeente.

Wat zijn de randvoorwaarden van de 
BIZ?



BIZ levert positieve bijdrage aan lokale ondernemersklimaat. 
Dit is in belang van ondernemers en gemeente.

Ondernemers organiseren zich. De gemeente krijgt één
aanspreekpunt tbv het hele gebied.

Duidelijke afspraken tussen ondernemers en de gemeente 
over verantwoordelijkheden.

Evenwichtige verdeling van kosten.

Wat is de meerwaarde van de BIZ?



Vragen over de BIZ?



Kosten, Samenvatting 
& Vragen



Gebruiker per woz object

staffel woz waarde aantal bijdrage opbrengst

0 0 0 34  €                -   

1 0 100.000 18 100,00€   €   1.800,00 

2 100.001 200.000 103 125,00€   € 12.875,00 

3 200.001 300.000 40 150,00€   €   6.000,00 

4 300.001 400.000 14 200,00€   €   2.800,00 

5 400.001 500.000 13 250,00€   €   3.250,00 

6 500.001 800.000 17 300,00€   €   5.100,00 

7 800.001 1.000.000 5 350,00€   €   1.750,00 

8 1.000.001 1.500.000 3 450,00€   €   1.350,00 

9 1.500.001 2.000.000 1 550,00€   €       550,00 

10 Meer dan 2.000.000 2 600,00€   €   1.200,00 

250  € 36.675,00 

WOZ-staffel



Samenvatting
• Het cameraplan is een maatregel van het KVO en 

beveiligt ons bedrijventerrein op de gewenste,  
collectieve wijze.

• Het cameraplan werkt preventief.

• Als we op Gravendam het actieve cameraplan willen 
uitvoeren, moeten we instemmen met de BIZ.

• De BIZ-vereniging, met gratis lidmaatschap, regelt 
alles. (bestuur OVG)



Uitdaging

• Het actieve cameraplan en de BIZ werken het 
meest optimaal als we allemaal per 

1 januari 2017
overstappen van meldkamer naar SecMan.

• Huidige overeenkomst opzeggen.

• Installateurs zullen in de centrale het protocol 
moeten aanpassen. 



Samenwerking & collectiviteit

• Binnen de OVG zijn collectiviteit en 
samenwerking de basisprincipes in alles. 
Bijvoorbeeld: het KVO, de samenwerking van de 
installateurs, de catering bij het Sociaal café, het 
opleidingsinstituut van de BHV. Allemaal leden 
van OVG.

• De OVG heeft 1 belang en dat is een sterk en 
veilig Gravendam, lokaal en regionaal.



Wat moet je doen?
1. VOOR 1 MEI: lid worden van de OVG, als je het 

nog niet bent.
2. OP 2 MEI: JA stemmen voor de BIZ. (formulier 

ontvang je automatisch van gemeente) 
3. Controleren en opzeggen huidig meldkamer 

abonnement. Nieuw abonnement moet per     
1-1-2017 in kunnen gaan.

4. Huidige installateur opdracht geven de 
meldkamer per 1-1-2017 naar SecMan over 
te zetten. 

Als je lid bent van de OVG ontvang je over alle te 
nemen stappen tzt een herinnering per email.



Vragen?
Laatste kans …….



Hartelijk dank voor 
uw aanwezigheid en

uw aandacht!




