MOTIE
Aan

College van Burgemeester & Wethouders van Kerkrade
T.a.v. Dhr. J. Som
Motie ex artikel 34 RVO inzake camerabewaking.

Betreft
Datum
Behandelaar

19 oktober 2016

Geachte heer Som,

Hieronder treft u namens de fractie van de VVD Kirchroa een motie aan
inzake camerabewaking.

Wij verzoeken u deze motie in stemming te brengen tijdens de
gemeenteraadsvergadering.

De raad van de gemeente Kerkrade;

overwegende,

-

Dat sinds geruime tijd op diverse plekken in onze gemeente moet
worden geconstateerd dat er ongewenst gedrag wordt vertoond
zoals vandalisme en diefstal;

-

Dat het zowel financieel als ook qua uitvoering onmogelijk is om
handhavers permanent op deze plekken te laten surveilleren;
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-

Dat van camerabewaking ook een preventieve werking uitgaat en
hieruit voortvloeiend kosten van reparatie kunnen worden bespaart;

-

Dat bij camerabewaking de pakkans van overtreders fors zal
toenemen en dientengevolge ook een grotere kans op financieel
verhaal zal stijgen;

-

Dat door de camerabewaking het veiligheidsgevoel van onze burgers
positief kan worden beïnvloed;

-

Dat met de introductie van camerabewaking een duidelijk signaal
van een zero tolerance beleid richting overtreders uitgaat;

besluit,

-

Dat de gemeente Kerkrade op noodzakelijk geachte plekken zal
overgaan tot camerabewaking, hierbij rekening houdende met de
eventuele beperkingen in wet- en regelgeving.

-

Dat de financiering kan plaatsvinden uit het rekeningresultaat van
2016.

-

Dat er bij gebleken onvoldoende middelen uit het rekeningresultaat
2016 zal worden gezocht naar een alternatieve wijze van
(bij-)financiering.

Aldus vastgesteld door de raad der gemeente Kerkrade, in zijn openbare
vergadering d.d. 19 oktober 2016 en gaat over tot de orde van de dag.

Met vriendelijke groet,

VVD Kirchroa
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Wim de Groot

Jos Iding

Fractievoorzitter

Raadslid

Volkspartij voor

Fractie VVD Kirchroa

06 - 52 32 05 05

Vrijheid en Democratie

Akerstraat 128

info@vvdkirchroa.nl

6466HN Kerkrade

www.vvdkirchroa.nl

