
Beste raadsleden,

Tijdens het vragenuurtje bij de begrotingsraad van 9 november is aan de heer Wang van de 
Seniorenpartij toegezegd, dat zijn vragen schriftelijk worden beantwoord en dat ze op de agenda van 
de oordeelsvormende vergadering worden gezet bij de rondsvraag.

Hieronder treft u de schriftelijke beantwoording aan.

1. Stand van zaken m.b.t. de camerabewaking Thorbeckestraat
2. Afhandeling bezwaarschriften worden niet of niet tijdig afgehandeld is de portefeuillehouder 

hiervan op de hoogte, wat is de stand van zaken en welke verbetertrajecten worden hierop 
ingezet

 
Antwoorden: 

Thorbeckestraat 

Voor de Thorbeckestraat in Schagen is de mogelijkheid tot het instellen van tijdelijke 
camerabewaking voor het inrijverbod van vrachtwagens en het handhaven van het 
eenrichtingsverkeer onderzocht. Voor het plaatsen van de camera is toestemming nodig van de 
Driehoek (politie, burgemeester en OM). 
Vooralsnog voldoet camerabewaking niet aan de eisen die nodig zijn om cameratoezicht te 
accorderen. Dat zit op dit moment op de onderstaande punten: 

 Er moet een goede veiligheidsanalyse zijn (hoeveel meldingen van overlast/schade, 
verkeerstellingen e.d.) 

 Proportionaliteit (het inzetten van cameratoezicht moet in verhouding staan tot de 
geconstateerde overlast) 

 Subsidiariteit (geen beter alternatief voor handen) 
 
Vanuit de driehoek is daarom aangegeven om de komende periode (3-6 maanden) te gebruiken om 
een goede veiligheidsanalyse (meldingen e.d.) te maken en goed te kijken naar mogelijke inzet van 
fysieke maatregelen.  
Na deze periode wordt het inzetten van cameratoezicht op nieuw beoordeeld. 
 
Afhandeling bezwaarschriften

De portefeuillehouder van juridische zaken is de burgemeester. 
Voor de afhandeling van de individuele bezwaarschriften zijn de teams zelf verantwoordelijk en 
daarmee, zo zou betoogd kunnen worden, ook de betreffende portefeuillehouder.
Het is bekend dat de bezwaarschriften soms buiten de termijn afgehandeld worden.
Inmiddels is een bestuurlijk voorstel ingediend waarbij het proces van afhandeling van 
bezwaarschriften, en daarmee het ambtelijk horen, kan worden aangepast.
Dit moet leiden tot een meer gestroomlijnde afhandeling, waarbij de afhandeling binnen de termijn 
kan gebeuren.
Tevens is een onderzoek gaande waarbij de juridische organisatie van Schagen in beeld wordt 
gebracht en waarbij, voor zover nodig, aanbevelingen worden gedaan.
Een systeem waarmee men een overzicht van het aantal bezwaarschriften heeft met de termijnen en 
oordelen, is in de maak.                                                                                                                                        


