
Voorzitter,  
 
Op 24 oktober jl vernamen wij via het AD Groene Hart dat in Woerden bij grote evenementen 
camera´s worden ingezet om bezoekers in de gaten te houden. Ook tijdens de Nacht van 
Woerden deden camera´s op het kerkplein hun werk. In dit geval ging het om het direct 
uitkijken van de beelden en werden de beelden niet opgeslagen.  
 
Het recht op privacy staat bij de D66 fractie hoog in het vaandel en wij zijn daarom altijd 
kritisch als het gaat om cameratoezicht. Omdat de toepassing van cameratoezicht diep kan 
ingrijpen in de persoonlijke levenssfeer, heeft ook de nationale wetgever in 2005 besloten om 
de toekenning van de bevoegdheid tot het plaatsen van camera’s met democratische 
waarborgen te omkleden.  

De gemeenteraad is op geen enkele wijze geïnformeerd of betrokken geweest bij dit 
voornemen om cameratoezicht in te zetten tijdens de Nacht van Woerden. 
De D66 Fractie had het zorgvuldig gevonden als dit was gebeurd, ook als het formeel niet 
nodig was, en heeft de volgende vragen aan de burgemeester: 
 

1. Zijn de bezoekers van de Nacht van Woerden op duidelijke wijze geïnformeerd over 
het feit dat er op dat moment cameratoezicht plaats vond op het kerkplein? Zo ja, op 
welke wijze ?  

2. De noodzaak van de inzet van cameratoezicht in het publieke domein moet 
aantoonbaar zijn. Voordat camera’s ingezet kunnen worden, moeten andere 
middelen, zoals een betere verlichting, horeca-afspraken of extra inzet van 
surveillanten op bepaalde tijdstippen, al toegepast worden. Kan de burgemeester 
concreet aangeven waarom extra inzet van camera’s nodig was? Wordt er een 
vergelijking gemaakt tussen het aantal en de ernst van eventuele incidenten tussen 
dit jaar en vorig jaar? 

3. Is de burgemeester voornemens om vaker dit soort cameratoezicht in te zetten? Zo 
ja, op welke momenten?  

4. Ook als er geen formele plicht tot informeren is, had de burgemeester de raad 
kunnen informeren. Waarom heeft de burgemeester dat niet gedaan?  

5. In het genoemde artikel wordt gesteld dat er gesprekken zijn met Prorail over 
cameratoezicht bij het NS-station. Is de burgemeester het eens met de fractie D66 
dat het zorgvuldig zou zijn om eerst met de raad in gesprek te gaan over nut en 
noodzaak daarvan, alvorens de gesprekken met Prorail daarover te voeren? 

 
Namens de D66  fractie,  
 
Barbara Romijn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


