
Barendrecht, 3 augustus 2021.

Betreft: Schriftelijke vragen camerabewaking Doormanplein en Havenhoofd

Geachte burgemeester,

Onlangs nam onze fractie kennis van uw brief over de maatregelen die worden genomen om de 
overlast rondom het Havenhoofd en het Doormanplein tegen te gaan. Onderdeel van deze 
maatregelen is camerabewaking. We lezen dat op het Havenhoofd de mogelijkheid onderzocht wordt 
om permanent camera’s te plaatsen. Voor het Doormanplein lezen we echter dat er (wederom) wordt 
ingezet op tijdelijke camerabewaking. Onze fractie heeft hieromtrent de volgende schriftelijke vragen:

1. Klopt het dat er in het verleden al vaker is ingezet op tijdelijke camerabewaking op het 
Doormanplein? Zo ja, hoe vaak is dit de afgelopen 5 jaar gedaan? 

2. Zijn er concrete evaluaties beschikbaar van eerdere inzet van tijdelijke camerabewaking? En 
zijn die ook besproken met betrokkenen, waaronder horeca ondernemers? Graag ontvangen 
we deze evaluaties.

3. Van wie zijn de tijdelijke camerastations die worden ingezet? Worden die extern gehuurd? 
Wat zijn de kosten van de tijdelijke inzet? 

4. Kunt u toelichting geven op het gebruik van de mobiele camera’s? Worden ze achteraf 
bekeken bij incidenten? Of ook regulier bekeken tijdens ‘hotspot’ uren? Zo ja, wie is 
verantwoordelijk voor wat? 

5. In hoeverre bent u bereid om in samenspraak met omwonenden en (horeca)ondernemers ook
op en om het Doormanplein in te zetten op permanente camerabewaking? 

6. Kunt u een inschatting maken van de kosten daarvan? (installatie, onderhoud en doelmatig 
gebruik). 

Tevens worden er particuliere beveiligers ingezet op het Doormanplein door de gemeente, zo lezen we
in de brief. 

7. Wat zijn de kosten van de inzet van de beveiligers?
8. Op welke uren / dagen / dagdelen worden deze beveiligers ingezet? En hoe verhouden deze 

uren zich tot de overlast van de laatste tijd?
9. Komt er een evaluatie van deze tijdelijke inzet? Zo ja, wanneer? Bent u bereid die in een 

oriënterende vergadering na het reces met de commissie te bespreken? 

Wij zien uw schriftelijke beantwoording met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie van Echt voor Barendrecht,

Dick Heijboer, fractiesecretaris. 
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Woordvoerder op dit onderwerp is Jonathan Vrijman
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