
Besluit cameratoezicht gemeente Urk 

De burgemeester van Urk, 

Overwegende, 

• dat de burgemeester overeenkomstig artikel 151c van de Gemeentewet 
en op basis van artikel 2. 77 van de Algemene Plaatselijke Verordening van 
de gemeente Urk kan besluiten tot plaatsen van vaste camera's voor een 
bepaalde duur ten behoeve van het toezicht op een openbare plaats in het 
kader van de handhaving van de openbare orde; 

• dat het cameratoezicht in het hierna genoemde gebied voldoet aan de 
eisen die artikel 151c van de Gemeentewet stelt aan het instellen van 
cameratoezicht (bijvoorbeeld kenbaarheid van 
cameratoezicht,proportionaliteit, subsidiariteit); 

• dat de belangen van openbare veiligheid, het voorkomen van 
wanordelijkheden en van strafbare feiten en de veiligheid in het 
onderhavige geval zwaarder wegen dan het individuele belang van 
de burgers (bescherming van de persoonlijke levenssfeer); 

• dat de duur van de aanwijzing en de omvang van het gebied proportioneel 
zijn in relatie tot het beoogde legitieme doel; 

• dat op benoemde locaties reeds initiatieven zijn ondernomen om te komen 
tot verbetering dan wel een oplossing hiervan, doch dat deze initiatieven 
niet toereikend zijn gebleken; 

• dat er derhalve aanleiding is om het instrument van cameratoezicht te 
gebruiken; 

• dat het uitoefenen van voornoemde controlebevoegdheden in het bewuste 
gebied een onderdeel is van een breder handhavingsbeleid ter vergroting 
van leefbaarheid en veiligheid; 

• dat het aanwijzen van dit gebied als gebied met cameratoezicht zal 
bijdragen aan het verhogen van de veiligheid in het algemeen en de 
veiligheid in het aangewezen gebied in het bijzonder; 

• dat de burgemeester dit heeft besproken met de Officier van Justitie in de 
vergadering van de lokale driehoek; 



• dat de Officier van Justitie heeft ingestemd met -en de teamchef van 
politie kennis heeft genomen van- het inzetten van voormeld instrument 
en zijn medewerking zal verlenen aan het toepassen van cameratoezicht. 

Besluit, 

1. Het plaatsen van camera's in de gemeente Urk, zoals aangeduid op de 
aan dit besluit gehechte situatieschets, die voor de periode van vrijdag 5 
februari 2021 18.00 uur tot en met zaterdag 6 februari 2021 01.00 uur en 
van zaterdag 6 februari 2021 18.00 uur tot en met zondag 7 februari 
2021 01.00 uur live worden uitgekeken; 

2. De camerabeelden worden gedurende de onder punt 1 genoemde periode 
opgenomen en opgeslagen; 

3. De opgenomen beelden worden ten hoogste 4 weken bewaard; 
4. Gelet op het algemeen belang en het belang van de handhaving van de 

openbare orde, treedt dit besluit direct na publicatie in werking. 

Aldus vastgesteld te Urk 5 februari 2021, 

Bijlagen: Situatieschets betreffende gebied cameratoezicht 



Bent u het niet eens met het besluit? 
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen. De 
termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt, op grond van artikel 
6:7 van de Algemene wet bestuursrecht, zes weken. De termijn vangt aan met 
ingang van de dag na die waarop het besluit openbaar bekend is gemaakt. Het 
bezwaarschrift dient te worden gericht aan de Burgemeester van Urk, ter 
attentie van de commissie Bezwaarschriften, Postbus 77, 8320 AB Urk. 
Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend. Het bevat ten minste de naam en het 
adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit 
waartegen bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. 
Indien een bezwaarschrift is ingediend gedurende de periode van bezwaar, kan  
indien er sprake is van een spoedeisend belang- een verzoek worden gedaan 
tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek dient te worden 
gericht aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, 
Postbus 2035, 8203 AA Lelystad. Voor het indienen van een verzoek tot 
voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. 



ts camera's ituatiesche Bijlage: sit • 


