
 
  
 
 
Schriftelijke Vragen ‘Boeven in beeld’  
 
Aan het College van B&W van de Gemeente Rotterdam 
Coolsingel 40 
3011 AD Rotterdam 
 
Rotterdam, 12 oktober 2017 
 
Geacht college, 
 
Op 5 augustus 2017 vroeg de Rotterdamse VVD aandacht voor de aanpak van zwerfvuil in de stad. De VVD 
stelde voor om in gesprek te gaan met woningcorporaties over het opsporen van afvaldumpers met 
behulp van hun beveiligingscamera’s. Het heeft de VVD verbaasd dat de beelden nog niet worden 
gebruikt om vervuilers op te sporen. Het college geeft in haar reactie aan dat zij de mogelijkheden binnen 
regels en wetten wil verkennen. “De juridische ruimte hiervoor zal zorgvuldig moeten worden onderzocht 
en bepaald,” aldus het college. 
 
De Rotterdamse VVD staat voor een veilige stad. Het inzetten van camera’s bij opsporing helpt daarbij. 
Daarom willen wij het onderzoeken van de mogelijkheden graag breder trekken dan de aanpak van 
zwerfvuil. In Rotterdam hangen verschillende camera’s: van de gemeente, politie, private organisaties en 
particulieren. Wij willen weten waar de camera’s, binnen geldende wetten en regels, wel of niet voor 
gebruikt kunnen worden. Daarom stellen wij de volgende vragen. 
 

1. Welke categorieën van beveiligingscamera’s onderscheidt het college?  
2. Voor welke vormen van opsporing mogen de camera’s, binnen geldende wet- en regelgeving, in 

deze categorieën gebruikt worden? (Bijvoorbeeld handhaving openbare orde, lichte strafbare 
feiten of zware delicten).  

 
Naast de ruimte in wet- en regelgeving voor cameratoezicht zijn wij benieuwd naar het daadwerkelijke 
gebruik van camera’s bij de opsporing van overlast en misdrijven. Vandaar de volgende vragen. 
 

3. Voor welke vormen van opsporing en door wie worden de camera’s in de categorieën feitelijk 
gebruikt? 

4. Is het college bereid om, in de gevallen waar wet- en regelgeving meer ruimte bieden voor 
opsporing dan waar nu feitelijk gebruik van wordt gemaakt, deze ruimte te gebruiken? Zo ja, hoe 
gaat het college ervoor zorgen dat cameratoezicht vaker wordt ingezet voor opsporing van 
overlastplegers (bijvoorbeeld vervuilers) en criminelen? Zo nee, waarom niet? 

 
Met belangstelling kijken we uit naar de beantwoording van onze vragen. 
  
Met vriendelijke groet, 

 
 
 
 
 

Antoinette Laan  
VVD Rotterdam 


