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Commissiegriffier: O. Vliegenthart, 0348-428619 / raadsgriffie@woerden.nl  
 

De voorzitter gaat ervan uit dat alle technische / informatieve vragen over de stukken aan de opsteller(s) zijn 
gesteld, zodat de vergadering hier niet mee wordt belast. De bereikbaarheidsgegevens staan op het stuk. 
De annotatie is een ambtelijk product van de griffie en dient ter ondersteuning van de raad. Fracties kunnen 
de genoemde punten nar eigen inzicht wel of niet betrekken bij hun inbreng; het is overigens niet de 
bedoeling dan naar de griffie te verwijzen. 
 

 

Raadsvoorstel (16R.00129) beschikbaar stellen budget inzake aanpak 
fietsendiefstallen station Woerden 
 

1. Doel van de bespreking  
De commissie wordt gevraagd de raad te adviseren over de volgende beslispunten: 

1. Een keuze te maken uit één of meer van de omschreven preventieve maatregelen en/of 
camerabewaking ten einde een afname van het aantal fietsendiefstallen rondom het 
station te realiseren; 

2. Het budget behorend bij de keuzes beschikbaar te stellen; evt. incidentele kosten 
opnemen in de bestuursrapportage 2016 en evt. structurele kosten opnemen in de 
programmabegroting 2017. 

 
De raad zal (middels amendering van het ontwerpbesluit) een keuze moeten maken uit de 
maatregelen. De voorgestelde maatregelen zijn: 

A. Aanpassen verlichtingsniveau 
B. Plaatsen hekwerk 
C. Bewaking stallingen centrumzijde station door U-Stal NS 
D. Bewaking van drie gemeentelijke fietsenstallingen (3x p.w. 4 uur) door Ferm Werk 
E. Camerabewaking 

 
Het college adviseert de raad te kiezen voor camerabewaking in combinatie met het aanpassen 
van het verlichtingsniveau. 
 
Voor de behandeling is burgemeester Molkenboer uitgenodigd. 
 

2. Voorgeschiedenis 
 

10 december 
2014 
commissie 
Middelen 
 

Rondvraag CDA: vandalisme stationsgebied 7/8 december 2014 
Uit de besluitenlijst: 
“Naar aanleiding van de vragen zegt portefeuillehouder Molkenboer toe dat een 
discussie over cameratoezicht zal plaatsvinden in de commissie Middelen. Het 
voorstel is om dit in het 1e kwartaal van 2015 te doen op basis van een korte 
notitie die wordt toegezonden.” 
 

20 mei 2015 
commissie 
Middelen 

Rib (15R.00193) 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: 
“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.  
 

mailto:raadsgriffie@woerden.nl
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Commissie-Middelen/2016/14-juni/20:00/Raadsvoorstel-16R-00129-aanpak-fietsendiefstallen-Station-Woerden/16r-00129-rv-beschikbaar-stellen-budget-inzake-aanpak-fietsendiefstallen-station-woerden-merged-2.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Commissie-Middelen/2014/10-december/20:00/Rondvraag
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Commissie-Middelen/2014/10-december/20:00/Rondvraag
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Commissie-Middelen/2014/10-december/20:00/Rondvraag/a-rondvraag-cda-inzake-vandalisme-stationsgebied.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Commissie-Middelen/2015/20-mei/20:00/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
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Commissie-Middelen/2015/20-mei/20:00/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
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Commissie-Middelen/2015/20-mei/20:00/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/15r-00193-rib-15r-00193-evaluatie-uitvoeringsplan-integrale-veiligheid-2014-en-doorkijk-2015-gewijzigde-versie-1.pdf
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Burgemeester Molkenboer zegt toe dat hij in september 2015 met een voorstel 
naar de raad komt over het instellen van een proef met cameratoezicht.” 
 

3 november 2015 
informatie-
bijeenkomst 

Informatiebijeenkomst publiek vertrouwen in veiligheid en de rol van 
cameratoezicht 
 

18 november 
2015 
commissie 
Middelen 

Raadsvoorstel (15R.00604) Integraal Veiligheidsplan (IVP) 2016-2018 en 
uitvoeringsplan integrale veiligheid 2016 (jaarplan) 
Uit het raadsvoorstel/veiligheidsplan: 
“De evaluatie uitvoeringsplan integrale veiligheid 2014 en doorkijk 2015 met 
Jaarplan Integrale Veiligheid 2014/2015 Werk in uitvoering gemeente Woerden is 
behandeld in de Commissie Middelen d.d. 20 mei 2015 (corsa nr. 15İ.01161). In 
deze commissievergadering heeft u na mondeling overleg met portefeuillehouder 
burgemeester Molkenboer ingestemd met de voorgestelde prioriteiten voor het 
IVP 2016-2018 (corsa nr. 15R.00193) met dien verstande dat er voor de proef met 
camerabewaking bij het station nog een apart raadsvoorstel komt in december 
2015.” 
(…) 
“Naar aanleiding van de Rondvraag CDA Woerden m.b.t. vandalisme 
stationsgebied in de nacht van 7/8 december 2014 (commissie middelen d.d. 10-
12-2014) heeft de burgemeester toegezegd met de raad de discussie te zullen 
voeren over eventuele invoering van camerabewaking. Voor een goede discussie 
is het belangrijk om hier ervaring mee op te doen. In dit kader is het tijdelijk 
instellen van camerabewaking (op proef) bij het stationsgebied opgevoerd als 
lokale prioriteit. Hiervoor zal een apart raadsvoorstel voor worden ingediend. 
Afhankelijk van de keuze van de raad zal de proef vervolgens wel of niet worden 
ingevoerd.” 
 

12 januari 2016 
commissie 
Middelen 

Rib (15R.00723) Cameratoezicht en camerabewaking rondom station 
Woerden 
Uit de besluitenlijst: 
“De commissie stelt vragen en maakt opmerkingen over onder meer:  

 Kosten van de maatregelen  

 Effectiviteit van cameratoezicht / -bewaking  

 Alternatieve maatregelen, preventief en repressief  

 Locatie station en andere locaties  

 Verschil tussen cameratoezicht en –bewaking  

 Proportionaliteit en subsidiariteit  
 
Burgemeester Molkenboer gaat in op de inbreng van de commissie en 
beantwoordt de vragen. De burgemeester zegt toe een voorstel te zullen 
uitwerken, waarin de mogelijkheid camerabewaking naast andere preventieve 
maatregelen wordt geplaatst, inclusief een kostenduiding daarvan.  
Voorts komt er een separaat voorstel naar de raad inzake het aanpassen van de 
APV m.b.t. het verlenen van de bevoegdheid aan de burgemeester tot het 
(tijdelijk) cameratoezicht in te stellen.” 
 

12 april 2016 
commissie 
Middelen 
 

Raadsvoorstel (16R.00129) beschikbaar stellen budget inzake aanpak 
fietsendiefstallen station Woerden 
De commissie besluit, op verzoek van de fractie van D66, om de behandeling van 
het raadsvoorstel aan te houden tot de evaluatie van de fietssluis heeft 
plaatsgevonden. Conform de beantwoording van de schriftelijke vragen over dit 
onderwerp uit de raadsinformatiebrief (16R.00157) zal de bespreking van de 

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Informatiebijeenkomst/2015/03-november/20:00
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Informatiebijeenkomst/2015/03-november/20:00
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Commissie-Middelen/2015/18-november/20:00/Rv-15R-00604-inzake-Integraal-Veiligheidsplan-IVP-2016-2018-en-uitvoeringsplan-integrale-veiligheid-2016
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Commissie-Middelen/2015/18-november/20:00/Rv-15R-00604-inzake-Integraal-Veiligheidsplan-IVP-2016-2018-en-uitvoeringsplan-integrale-veiligheid-2016
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Commissie-Middelen/2015/18-november/20:00/Rv-15R-00604-inzake-Integraal-Veiligheidsplan-IVP-2016-2018-en-uitvoeringsplan-integrale-veiligheid-2016/15r-00604-rv-integraal-veiligheidsplan-ivp-2016-2018-en-uitvoeringsplan-integrale-veiligheid-2016-merged-2.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Commissie-Middelen/2016/12-januari/20:00/Rib-15R-00723-inzake-Cameratoezicht-en-camerabewaking-rondom-station-Woerden
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Commissie-Middelen/2016/12-januari/20:00/Rib-15R-00723-inzake-Cameratoezicht-en-camerabewaking-rondom-station-Woerden
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Commissie-Middelen/2016/12-januari/20:00/Rib-15R-00723-inzake-Cameratoezicht-en-camerabewaking-rondom-station-Woerden/15r-00723-rib-camertoezicht-en-camerabewaking-rondom-station-woerden-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Commissie-Middelen/2016/12-april/20:00/Raadsvoorstel-16R-00129-beschikbaar-stellen-budget-aanpak-fietsendiefstallen
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Commissie-Middelen/2016/12-april/20:00/Raadsvoorstel-16R-00129-beschikbaar-stellen-budget-aanpak-fietsendiefstallen
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Commissie-Middelen/2016/14-juni/20:00/Raadsvoorstel-16R-00129-aanpak-fietsendiefstallen-Station-Woerden/16r-00129-rv-beschikbaar-stellen-budget-inzake-aanpak-fietsendiefstallen-station-woerden-merged-2.pdf
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evaluatie (en daarmee ook het raadsvoorstel) plaatsvinden in de juni-cyclus.  
 

26 april 2016 
raadsvergadering 

Raadsvoorstel (16R.00134) inzake aanpassing APV 2015 (hamerstuk) 
De raad besluit tot toevoeging van 2 artikelen aan de APV: 

1. Een (nieuw) artikel 2:47a inzake sluiting van voor het publiek 
openstaande gebouwen in de APV op te nemen, en 

2. Het gereserveerde artikel 2:77 inzake cameratoezicht op openbare 
plaatsen concreet in te vullen.  

 

26 mei 2016 
DLIS 

Rib (16R.00262) Evaluatie fietshandhaving 2015 

 
3. Vervolgprocedure 

De beoogde raadsbehandeling van dit voorstel vindt plaats in de vergadering van 23 juni 2016. 
De raad dient door amendering van het ontwerpbesluit een keuze te maken uit de maatregelen. 
 

4. Bijzonderheden 
De raad kan nu alleen een besluit nemen door het ontwerpbesluit te amenderen. Het college had 
er ook voor kunnen kiezen de ‘voorkeursvariant’ als ontwerpbesluit aan de raad voor te leggen. 

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2016/26-mei/20:00
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Commissie-Algemeen/2016/24-mei/20:00/Raadsvoorstel-16R-00134-inzake-aanpassing-APV-2015/16r-00134-rv-aanpassing-apv-2015-merged-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00262-rib-evaluatie-fietshandhaving-2015-merged.pdf

