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Rib (15R.00723) inzake Cameratoezicht en camerabewaking 
rondom station Woerden 
De voorzitter gaat ervan uit dat alle technische / informatieve vragen over het stuk aan 
de opsteller zijn gesteld, zodat de vergadering hier niet mee wordt belast. De 
bereikbaarheidsgegevens staan op het stuk. 
 

1. Doel van de bespreking  
De commissie wordt gevraagd kennis te nemen van de juridische onderbouwing van 
cameratoezicht en camerabewaking; en op basis daarvan de raad te adviseren om te 
overwegen of er een voorstel voorbereid moet worden om: 

 camerabewaking in te stellen op het station 

 de burgemeester de bevoegdheid te verlenen om cameratoezicht in te stellen. 
 
Voor de behandeling is burgemeester Molkenboer uitgenodigd. 
 

2. Voorgeschiedenis  

 Op 20 mei 2015 vergadert de commissie Middelen over Rib (15R.00193) inzake 
Evaluatie uitvoeringsplan integrale veiligheid 2014 en doorkijk flankerend beleid 
2015. Plan van aanpak voor Integraal Veiligheidsplan (IVP) 2016-2018 (planning, 
proces en mogelijke lokale prioriteiten). Uit de besluitenlijst: 

o Vooral de fractie van D66 heeft grote bezwaren tegen het voorgestelde 
cameratoezicht. De fracties van het CDA, Inwonersbelangen, de 
ChristenUnie/SGP, LijstvanderDoes, de VVD en STERK Woerden zijn niet 
tegen cameratoezicht. De fractie van progressief Woerden blijft het 
onderwerp nader volgen en focust zich op noodzakelijkheid van het toezicht. 

o Burgemeester Molkenboer zegt toe dat hij in september 2015 met een 
voorstel naar de raad komt over het instellen van een proef met 
cameratoezicht. 

 Op 3 november 2015 vindt er informatiebijeenkomst plaats waar wordt gesproken 
over publiek vertrouwen in veiligheid en de rol van cameratoezicht. 

 
3. Vervolgprocedure 

Als de commissie van oordeel is dat de onderwerpen voldoende zijn besproken, is er 
geen vervolgbehandeling. De commissie kan desgewenst wel de raad adviseren een 
onderwerp te agenderen, zodat de mogelijkheid bestaat om moties ter zake in te dienen 
of een ander vervolg voor te stellen. 
 

4. Bijzonderheden 
Geen. 


