Vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Diemen over
de veiligheid en mogelijkheid voor cameratoezicht bij de Diemense stations.
Het Diemernieuws van 12 augustus jl.1 maakte melding van het bekrassen van 20 auto’s op het
parkeerterrein bij station Diemen. De Diemense VVD heeft al eerder bij het College aandacht
gevraagd voor de mogelijkheid voor cameratoezicht bij beide Diemense stations, onder meer in
het kader van het recente coalitieakkoord en naar aanleiding van het aantal fietsendiefstallen en
auto-inbraken bij de stations de afgelopen jaren. De VVD is van mening dat de betreffende
incidenten aanleiding vormen om nogmaals cameratoezicht bij het College aan te kaarten en
stelt het College de volgende vragen:
1. Wat zijn de resultaten van het politieonderzoek naar het bekrassen van de auto’s bij station
Diemen?
2. Hoeveel aangiftes zijn er binnengekomen van de eigenaren van de bekraste auto’s?
3. Welke maatregelen hebben de gemeente en politie getroffen om herhaling van dit soort
incidenten te voorkomen en te bestrijden?
4. Kunt u een overzicht aanleveren van aantal fietsdiefstallen, auto-inbraken en andere
veiligheidsincidenten van de maanden januari tot en met augustus 2018 bij de Diemense
stations?
5. Kunt u aangeven hoeveel toezichthouders u op welke momenten inzet bij de beide stations?
6. Op grond van artikel 151c van de Gemeentewet kan de gemeenteraad aan de burgemeester
bij verordening (APV) de bevoegdheid verlenen tot het uitvoeren van cameratoezicht op
openbare plaatsen in het belang van de handhaving van de openbare orde. De VVD is van
mening dat het aantal incidenten en vooral de meest recente incidenten aanleiding vormen
voor de gemeenteraad om de burgemeester de bevoegdheid te geven tot het instellen van
cameratoezicht in het kader van de handhaving van de openbare orde. Kunt u aangeven
welke processtappen wij met elkaar moeten doorlopen om dit mogelijk te maken en of u
bereid bent hier in mee te gaan?
7. Er zijn gemeenten in Nederland die een eigen ‘Handboek Cameratoezicht’ gebruiken. Een
voorbeeld hiervan is de gemeente Woensdrecht2. De VVD vindt dit een waardevol document
voor een gemeente. Mocht de gemeente Diemen nog niet over een handboek beschikken, is
het College dan bereid om dit op te stellen en zo nee, waarom niet?
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https://www.diemernieuws.nl/nieuws/politie/105259/ruim-twintig-auto-s-bekrast-bij-station-in-centrum?redir
https://www.woensdrecht.nl/home/veiligheid_43220/item/cameratoezicht_46033.html

