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Aan de leden van de raad, 

Op 21 augustus 2012 heeft de fractie van D66 vragen gesteld aan het college over de veiligere 
stationsomgeving. 

In deze brief beantwoordt het college de vragen. 

1. In het krantenbericht wordt uitsluitend aan veiligheidsgevoelens gerefereerd. Hebt u een overzicht 
van de feitelijke incidenten die zich bij het station in de afgelopen 12 maanden hebben afgespeeld, 
in verhouding met incidenten elders in de gemeente zoals de binnenstad? 

Naast de aandacht voor de veiligheidsgevoelens is het ook belangrijk om te kijken naar de feitelijke situatie 
in het stationsgebied. Daarom is er vorig jaar september in het stationsgebied een schouw georganiseerd. 
Uit deze schouw kwam naar voren dat er aandacht besteed moest worden aan veiligheid. Daarom is het 
Lokaal Veiligheidsarrangement opgezet. Het veiligheidsarrangement kan een bijdrage leveren aan de 
veiligheid, zowel de subjectieve als objectieve veiligheid. De doelstelling van het veiligheidsarrangement is 
om gezamenlijk het aantal incidenten terug te dringen. Vanaf januari tot juni 2012 zijn er 130 incidenten 
geweest in het stationsgebied. In de binnenstad betrof het 262 incidenten. In het laatste halfjaar van 2011 
waren er 108 incidenten in het stationsgebied en 260 in de binnenstad. Het gaat in het stationsgebied dan 
met name om fietsendiefstal, vermogensdelicten, maar ook mishandeling. Dit zijn zaken die aandacht 
verdienen en door middel van de maatregelen in het veiligheidsarrangement willen de betrokken partijen 
zorgen voor een veiligere stationsomgeving. In de binnenstad gaat het met name om verkeersoverlast, 
jeugdoverlast en winkeldiefstal. 

2. Wanneer is het college voornemens deze overeenkomst voor te leggen aan de raad? 

Het college van B&W stelt het Lokaal Veiligheidsarrangement vast, aangezien het uitvoering van beleid is 
en er geen extra geld voor beschikbaar gesteld hoeft te worden. Na vaststelling zal het 
veiligheidsarrangement ondertekend worden door de deelnemende partijen. Na ondertekening van de 
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betrokken partijen zal het college de gemeenteraad door middel van een raadsinformatiebrief informeren 
over het Lokaal Veiligheidsarrangement. 

3. Wat is het standpunt van het college betreffende de inzet van camera's op station Woerden? Zullen 
deze onderdeel worden van het veiligheidspakket? Zo ja, waarom wijkt dit standpunt af van het 
standpunt met betrekking tot de inzet van camera's in de binnenstad? 

In 2010 zijn door het C D A eerder vragen gesteld over cameratoezicht. Er was destijds voor burgemeester 
Schmidt en wethouder Groeneweg geen directe aanleiding om nader onderzoek te verrichten naar de 
kosten en uitvoerbaarheid van cameratoezicht. Daarom heeft het college zich destijds uitgesproken om 
geen cameratoezicht in te voeren. 

Dat standpunt is op dit moment niet gewijzigd. Cameratoezicht maakt daarom ook geen onderdeel uit van 
het veiligheidspakket ten aanzien van het Lokaal veiligheidsarrangement. 

4. Als er camera's komen te hangen in het stationsgebied, waar worden de beelden opgeslagen en 
voor hoe lang? Wie is "beheerder/eigenaar" van deze beelden? Is dit nog steeds alleen de Politie? 

Uit de beantwoording van de vorige vraag komt naar voren dat cameratoezicht niet in het veiligheidspakket 
wordt meegenomen. 

In algemene zin kan op dit punt nog het volgende worden opgemerkt. Artikel 151c Gemeentewet biedt het 
wettelijk kader voor de toepassing van cameratoezicht. De regie van het cameratoezicht is bij wet in handen 
gelegd van de politie. Op grond van de Wet politiegegevens (Wpg) is de politie verantwoordelijk voor het 
verwerken van de beelden. De met de camera's gemaakte beelden mogen in het belang van de handhaving 
van de openbare orde worden vastgelegd en gedurende ten hoogste vier weken worden bewaard. 

5. Welke stappen zal de gemeente nemen om de privacy van de inwoners en reizigers van Woerden 
alsnog te waarborgen? 

De gemeente respecteert de privacy van de inwoners en reizigers. Daarom zal cameratoezicht niet tot één 
van de maatregelen behoren om de veiligheid in het stationsgebied te verbeteren. De gemeente neemt bij 
de uitvoering van de maatregelen de privacywaarborgen in acht. 

6. Per wanneer zouden de gekozen concrete maatregelen van deze LVA in werking treden? 

Nog dit jaar zal het veiligheidsarrangement ondertekend worden door het college van B&W en zullen de 
afgesproken maatregelen in werking treden. 

Het opstellen en afstemmen van bovenstaande antwoorden heeft in totaal 6 ambtelijke uren gekost. 

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de heer S. Kempink, accountmanager brandweer. Hij 
is te bereiken op telefoonnummer (0348) 428822 of via de e-mail: kempink.s@woerden.nl. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 
College van Burgemeester en Wethouders 

W. Wiering drs. J.B. Waaijer 
wnd. burgemeester secretaris 
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