
Voorstel ter goedkeuring   
Aan:  OZB-betalers op Lage Weide  
Van:  Bestuur ILW   
Betreft:  Aanbesteding Collectieve Surveillance  
Agendapunt:  6b bij ALV 2 december 2021  
  
Inleiding: collectieve surveillance  
Grootschalige beveiliging werkt een stuk effectiever dan wanneer ieder afzonderlijk een 
‘mannetje’ laat rondlopen. En het is een stuk goedkoper. Nu betalen enkele ondernemers de 
beveiligingsdiensten in de openbare ruimte, de anderen profiteren wel mee maar betalen 
niet. Dat vinden wij niet fair. Collectieve surveillance is op ons bedrijventerrein daardoor 
nog geen optimaal onderdeel van de collectieve beveiliging, terwijl we wel investeren in 
collectief cameratoezicht. De opvolging van een incident dat wordt gesignaleerd bij de 
meldkamer van het cameratoezicht is daardoor nu ook niet optimaal. Bovendien zijn 
bewegende beveiligers die ter plekke de ogen en oren vormen een 
belangrijke aanvullende schakel op het statische cameratoezicht en hebben ze ook een 
belangrijke preventieve werking.  We willen de huidige individuele afspraken van 26 
betalende ondernemers met U-Safe omzetten naar een collectieve overeenkomst voor alle 
800 ondernemers, gefinancierd uit budget van het Ondernemersfonds Utrecht (OfU). 
  
Behoefte bij ondernemers: OfU budget inzetten  
De leden van de werkgroep KVO-B Lage Weide, waaronder City Hub, Tetos, De Fabrique en 
Strukton, hebben geadviseerd om een aanvraag te doen voor financiële ondersteuning ten 
behoeve van collectieve surveillance op Lage Weide. Het ILW bestuur heeft zelf eerder ook 
aangegeven hieraan behoefte te hebben. Daarom is dit project ook in het jaarplan van 
Parkmanagement Lage Weide opgenomen, maar er is nog geen OfU budget voor 
aangevraagd. Parkmanagement Lage Weide heeft de afgelopen maanden in diverse 
gesprekken gepolst hoe andere ondernemers hierover denken en tot nu toe zijn alle 
reacties positief.  
 
Te zetten stappen  
We hebben al een eerste inventarisatie van wensen en eisen voor collectieve 
surveillance gedaan. De uitkomsten hiervan zijn op aanvraag beschikbaar. Om daadwerkelijk 
effectieve collectieve surveillance te realiseren, zullen de volgende stappen moeten worden 
gezet:  

1. Aanbesteding organiseren en uitvoeren (december 2021)  
2. Budgetaanvragen bij Ondernemersfonds Utrecht voor aanbestedingstraject 

en jaarlijkse kosten surveillance (januari 2022)  
3. Start surveillanceaanpak (Q1 2022)  

  
Gevraagd:  

• Akkoord met aanvragen jaarlijks budget OfU t.b.v. collectieve surveillance tot 
een maximum jaarbedrag van €  60.000,- excl. BTW , met een proefperiode van 1 
jaar. 
• Mandaat voor ILW bestuur om opdracht te verlenen conform de geldende 
aanbestedingsregels 

  
 


