Motie extra maatregelen tegen overlast en vernielingen rondom winkelcentrum
Tournoysveld
De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 14 februari 2019, gehoord de beraadslaging,
constaterende dat:
● Inwoners en ondernemers rond winkelcentrum Tournoysveld al geruime tijd te maken hebben met
overlast en vernielingen;
● De huidige aanpak geen einde heeft gemaakt aan deze onacceptabele overlast;
● De gemeenteraad de burgemeester overeenkomstig artikel 151c Gemeentewet in artikel 2:77
Algemene Plaatselijke Verordening Gemeente Woerden 2015 (APV) de bevoegdheid heeft
verleend om camera’s in te zetten indien dat in het belang van de handhaving van de openbare
orde noodzakelijk is;
● Hoewel het college in december 2018 nog van mening was dat de inzet van cameratoezicht om de
openbare orde te handhaven nog niet aan de orde was, de burgemeester tijdens het Wijkplatform
Schilderskwartier op 23 januari 2019 heeft aangegeven dat dit moment na de laatste incidenten
wel aan het aanbreken is,
overwegende dat:
● Deze onacceptabele overlast grote impact heeft op omwonenden en ondernemers van
winkelcentrum Tournoysveld;
● Veel inwoners en ondernemers zich al geruime tijd niet veilig voelen in en rond het winkelcentrum,
doordat zich meerdere incidenten hebben voorgedaan;
● Inwoners en ondernemers herhaaldelijk om de inzet van cameratoezicht hebben gevraagd en het
wenselijk is dat ook de gemeenteraad zich hierover uitspreekt;
● De inzet van cameratoezicht, maar mogelijk ook andere maatregelen als bijvoorbeeld extra
verlichting en intensivering van de handhavingscapaciteit, ertoe kan leiden dat inwoners en
ondernemers zich veiliger voelen;
● De inzet van camera’s daarnaast kan bijdragen aan de opsporing van strafbare feiten en daardoor
een afschrikkende werking kan hebben;
● Bij de inzet van cameratoezicht de wettelijke afwegings- en uitvoeringskaders zoals die volgen uit
onder meer de Gemeentewet, de APV en de beleidsregels Cameratoezicht van de Autoriteit
Persoonsgegevens in acht dienen te worden genomen;
verzoekt het college:
1. De raad op de kortst mogelijke termijn een raadsvoorstel aan te bieden met extra maatregelen met
als doel de onacceptabele situatie van overlast en vernielingen rondom het winkelcentrum
Tournoysveld te stoppen;
2. De inzet van cameratoezicht binnen dit pakket van maatregelen expliciet als mogelijke maatregel
te overwegen en de gemeenteraad inzicht te geven in de afweging die het college hierin op grond
van de voornoemde wettelijke kaders maakt.
en gaat over tot de orde van de dag.
De Woerdense VVD, Simone Onrust
LijstvanderDoes, Jaap van der Does
CDA, Rumo van Aalst
SP, Wilma de Mooij
Fractie Bakker, Reem Bakker
ChristenUnie-SGP, Lia Noorthoek

