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1� inleiding 

1-1� aanleiding 

O p 21 april 2011 is vanu it een groot deel van de commissie BVM  h et verzoek gekomen 

aan de rekenkamer om te bezien in h oeverre een onderzoek naar Stadstoezich t 

opportuun is. In een brief van 29 april 2011 h eeft de d irecteur van de rekenkamer de 

raad  aangegeven w elw illend  tegenover h et onderzoek te staan en dat ook d it jaar nog 

te w illen u itvoeren. In de brief h eeft de d irecteur verder aangegeven de raad  voor h et 

zomerreces te informeren over zijn definitieve beslu it en de voorgenomen aanpak van 

h et onderzoek. M et deze onderzoeksopzet doet de rekenkamer d ie belofte gestand .  

 

Inh oudelijke aanleid ing voor h et onderzoek is de aandach t d ie stadsw ach ten sinds 

2009 h ebben geh ad  in de raad  en de med ia. Enerzijds zijn regelmatig berich ten in de 

med ia versch enen w aaru it veel w aardering naar voren komt voor de inzet van 

stadsw ach ten op straat. A nderzijds zijn er ook berich ten d ie du iden op 

ontevredenheid  van burgers over h et optreden van stadsw ach ten. Verder zijn vanaf 

2009 in de raad  ieder jaar vragen gesteld  over h et optreden van stadsw ach ten.�  

 

R elevant in dezen is dat per 1 januari 2009 de bevoegdh eden van de R otterdamse 

stadsw ach ten zijn u itgebreid  met de zogenoemde ‘bestuurlijke strafbesch ikking’. 

Daarmee h ebben stadsw ach ten bevoegdh eden gekregen d ie vóór 2009 w aren 

voorbeh ouden aan de politie. De u itbreid ing betekent concreet dat stadsw ach ten d ie 

zijn opgeleid  tot bu itengew oon opsporingsambtenaren (BO A ’s): 

• bekeuringen mogen u itdelen voor overtred ingen als fou t parkeren, w ildplassen en 

h ondenpoep; 

• bu rgers mogen aanh ouden d ie niet bereid  zijn h un identiteitsbew ijs te tonen of 

anderszins niet meew erken; 

• h andboeien mogen gebru iken ind ien overtreders in een situ atie van bekeuren 

agressief w orden en bij een eventuele aanh oud ing niet meew erken;  

 

O p 2 mei 2011 h eeft de burgemeester een brief gestuurd  aan de commissie BVM  

w aarin h ij de raad  informeert over een evalu atie van een voorlich tingscampagne over 

de nieuw e bevoegdh eden. De stadsw ach ten zouden, zo vermeldt de brief, nog niet h et 

natuurlijk gezag h ebben dat de politie h eeft. In de brief is verder aangegeven dat in 

opleid ing en training van stadsw ach ten extra aandach t zal w orden besteed  aan de 

bejegening van h et publiek bij de u itoefening van de nieuw e bevoegdh eden.  

1-2� leesw ijzer 

In paragraaf 2 w ordt eerst een toelich ting gegeven op de rol en positie van 

stadsw ach ten in R otterdam. Paragraaf 3 besch rijft de doel- en vraagstelling van h et 

onderzoek. In paragraaf 4 w ordt een afbakening van h et onderzoek gegeven. Paragraaf 

5 geeft de aanpak van h et onderzoek w eer. Paragraaf 6, ten slotte vermeldt de 

organisatie en planning van h et onderzoek.  
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2� stadsw ach ten in Rotterdam   

2-1� taken en bevoegdheden  

2-1-1� taken 

Stadsw ach ten h ouden zich  bezig met toezich t en h andh aving van w etten en regels op 

u iteenlopende beleidsterreinen. H un w erkterrein bestrijkt onder meer: 

�� parkeercontrole: er w ordt gecontroleerd  of au tomobilisten betalen voor h et parkeren 

en of ze zich  aan de parkeerregels h ou den, zoals niet op de stoep staan met de auto.  

�� optreden tegen allerlei vormen van vervu iling van de stad : afval op straat gooien, 

h ondenpoep niet opru imen, en dergelijke;  

�� h andh aving van de regels voor de markten in R otterdam: Stadsw ach ten zien er 

bijvoorbeeld  op toe dat de marktkooplu i zelf h un afval afvoeren.  

�� pandencontrole: in opdrach t van andere gemeentelijke organisaties gaan 

stadsw ach ten langs bij bew oners d ie zich  h ebben ingesch reven bij de 

bevolkingsadministratie. Z ij controleren onder andere op illegale bew oning en 

brandveiligh eid .�  

 

De stadsw achten h ebben niet allemaal h etzelfde w erkterrein. Er zijn drie typen 

stadsw ach ten, te w eten de fiscaal controleur, de h andh aver en de 

milieucontroleur/milieu inspecteur. De fiscaal controleur h ou dt vooral toezich t op 

parkeerovertred ingen.� De handhaver treedt naast parkeerovertred ingen ook op bij 

bepaalde overtred ingen van de A lgemene Plaatselijke Verordering (A PV), bijvoorbeeld  

met betrekking tot au tow rakken, h u isvu il en w ildplakken. Sommige h andh avers 

h ebben daarnaast een speciaal aandach tsgebied, zoals markten of pandenaanpak. De 

bevoegdh eden van de m ilieucontroleur en de m ilieuinspecteur zijn identiek. Z ij maken 

onder meer proces-verbaal op van overtred ingen van bijzondere milieu w etten.  

2-1-2� bevoegdheden 

Stadsw ach ten in R otterdam h ebben niet allemaal dezelfde bevoegdh eden. H et 

belangrijkste ondersch eid  is tu ssen stadsw ach ten d ie zijn opgeleid  en beëd igd  tot 

bu itengew oon opsporingsambtenaar (Boa) en stadsw ach ten d ie dat niet zijn. Boa’s 

h ebben ten opzich te van andere stadsw ach ten de volgende extra bevoegdh eden: 

�� bekeuringen u itdelen voor overtred ingen als w ildplassen en h ondenpoep.  

�� burgers aanh ouden d ie niet bereid  zijn h un identiteitsbew ijs te tonen of anderszins 

niet meew erken.    

�� h andboeien gebru iken ind ien overtreders in een situ atie van bekeuren agressief 

w orden en bij een eventuele aanh oud ing niet meew erken.�  

Van de stadsw ach ten in R otterdam zijn alle milieucontroleurs tevens Boa. De 

h andh avers zijn nog niet allemaal opgeleid  tot Boa. Fiscaal controleurs zijn geen Boa.� 

In de periode tot en met 2011 zu llen volgens h et college alle stadsw ach ten w orden 

opgeleid  om te kunnen w erken met de nieuw e bevoegdh eden.  
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2-2� beleidsm atige ach tergrond  

Beleidsmatige ach tergrond  van de u itbreid ing van de bevoegdh eden van Boa’s per 

2009 is de ketenaanpak ‘doorpakken bij kleine ergernissen’ (h ierna: de ketenaanpak) 

w aartoe h et vorige college op 21 oktober 2008 h eeft besloten. B ij de aankond iging van 

de ketenaanpak in 2008 h eeft de gemeente als doel ervan gesteld  dat R otterdam 

sch oon, h eel, veilig en bereikbaar blijft.� H et gaat bij d ie aanpak om h et h andhaven op 

kleine overtred ingen d ie ergernissen in de openbare ru imte tot gevolg h ebben, de 

zogenoemde overlastfeiten. In d ie aanpak is de samenw erking tu ssen Stadstoezich t, 

politie en O M  vergroot ten beh oeve van de h andh aving in de openbare ru imte. 

A ch tergrond  h iervan is dat de politie zich  de afgelopen jaren meer is gaan rich ten op 

de aanpak van criminaliteit en minder op h andh aving in de openbare ru imte. De rol 

van stadsw ach ten bij de h andh aving op overlastfeiten is volgens de gemeente bedoeld  

als aanvu lling op h et toezich t door de politie. In de praktijk betekent d it dat 

stadsw ach ten taken u itoefenen d ie voorh een door de politie w erden u itgevoerd .  In de 

ketenaanpak is de volgende taakverdeling overeengekomen:� 

�� stadsw achten gaan meer en strenger bekeuren, verdach ten aanh ouden d ie zich  

daarbij verzetten, geen ID-bew ijs tonen, beled igen of agressief w orden.  

�� de politie voert aangeh ouden verdach ten af naar h et politiebureau  en stelt daar 

ru imte besch ikbaar voor stadsw ach ten om een proces-verbaal op te maken. 

�� het openbaar m inisterie vervolgt aangeh ouden verdach ten consequent.  

 

O m de nieuw e taken en bevoegdh eden u it te oefenen moeten stadsw achten h iertoe 

competent zijn. B ij de bekendmaking van de ketenaanpak in 2008 h eeft h et college 

daarom een verdere professionalisering van de stadw ach ten aangekond igd . Daarbij is 

onder meer aangegeven dat een groot aantal medew erkers een intensief en zw aar 

opleid ingstraject gaat volgen.  

 

H et collegew erkprogramma 2010-2014 vermeldt dat extra toezich t en h andh aving van 

de stadsw ach ten in de w ijken w aar dat nod ig is bijdraagt aan een groter 

veiligh eidsgevoel.  

2-3� bestu u rlijke en am btelijke verantw oordelijkh eid.  

B innen h et college is de burgemeester verantw oordelijk voor stadsw ach ten, vanu it 

zijn portefeu ille O penbare orde en veiligh eid . Verder is w eth ouder Van H u ffelen 

betrokken als portefeu illeh ouder Bu itenru imte. A mbtelijk maken stadsw ach ten deel 

u it van de d ienst Stadstoezich t.  

2-4� feiten en cijfers  

H et grootste deel van de N ederlandse gemeenten h eeft voor toezich t en h andh aving 

op straat niet meer dan vijf fte besch ikbaar. De vier grootste gemeenten (A msterdam, 

R otterdam en H aag en U trech t) h ebben een substantieel grotere toezich tcapaciteit dan 

de andere steden. De G 4 tellen tu ssen de h onderd  en zesh onderd  fte.� 
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In R otterdam w erken 500 stadsw ach ten. Stadsw ach ten dragen allemaal h etzelfde 

uniform, h un specifieke functie is alleen h erkenbaar aan de epau let op de sch ouder. 

Van de 500 stadsw ach ten zijn er inmiddels 428 opgeleid  tot Boa.	  

 

Er zijn 24 w ijkteams, bestaande u it 20 à 25 stadsw ach ten per w ijkteam.  

 

De gemeente h eeft voor 2011 in totaal € 26,6 miljoen begroot voor de d ienst 

Stadstoezich t. Daar vallen, naast de stadsw ach ten, ook het cameratoezich t in de stad  

en h et toezich t op de M aastunnel onder. In h et onderzoeksrapport zal de rekenkamer 

de financiële aspecten van de inzet van stadsw ach ten nader toelich ten.   

 

Volgens h et Boa-jaarverslag 2009 zijn er in dat jaar ongeveer 1800 strafbesch ikkingen 

u itgesch reven voor overlastfeiten als h ondenpoep en w ildplassen. Voor parkeerfeiten 

zijn circa 67.000 bonnen u itgesch reven.    

3� doel- en vraagstelling 

De rekenkamer beoogt met d it onderzoek inzich t te geven in- en te oordelen over 

opzet, stu ring, u itvoering en effectiviteit van toezich t en h andh aving door 

stadsw ach ten in de openbare ru imte. Daarbij zu llen onder meer aspecten als 

prestatieafspraken, deskund igh eid  en bejegening w orden betrokken. 

 

De centrale vraag van h et onderzoek lu idt als volgt:  

H oe w aarborgt en stuurt de gem eente het optreden van stadsw achten en leidt hun optreden tot 

de beoogde resultaten?  

 

De centrale onderzoeksvraag is u itgew erkt in de volgende deelvragen: 

1� w aarborgt de gemeente voldoende dat stadsw achten besch ikken over de kennis en 

vaard igh eden om h un taken adequaat u it te voeren? 

2� is de aansturing van stadsw ach ten adequaat voor de taken d ie zij moeten 

u itvoeren?   

3� voeren stadsw ach ten h un taken adequaat u it? 

4� leidt h et optreden van stadsw ach ten tot de beoogde resu ltaten?  

4� afbakening 

Zoals aangegeven in 2-1 zijn stadsw ach ten belast met toezich t en h andh aving op 

u iteenlopende terreinen. De aanleid ing voor h et onderzoek h eeft betrekking op de 

voor inw oners merkbare inzet van stadsw ach ten d ie belast zijn met toezich t en 

h andh aving in de openbare ru imte (zoals parkeercontrole, overtred ingen van de A PV 

en afval op straat). H et onderzoek zal zich  dan ook rich ten op h et optreden van 

stadsw ach ten in de openbare ru imte. Dit betreft vooral taken van tw ee typen 

stadsw ach ten, te w eten de fiscaal controleur en de h andh aver Dit betekent dat de in 

2-1 genoemde stadsw ach ten met een meer specifiek aandach tsgebied  (de 

milieucontroleur, de milieu -inspecteur, de h andh avers markten en de h andh avers 

pandenaanpak) bu iten de scope van h et h et onderzoek vallen.  
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H et onderzoek rich t zich  op de inzet van stadsw ach ten vanaf 1 januari 2009. Z oals 

h ierboven aangegeven zijn in dat jaar de nieuw e bevoegdh eden van stadsw ach ten van 

krach t gew orden.  

 

Stadsw ach ten w erken gebiedsgerich t vanu it w ijkteams. De taken van de w ijkteams 

zijn volgens de gemeente afgestemd op de w ensen van de deelgemeente en op de 

specifieke situ atie in de w ijk. Voor h et onderzoek zal de rekenkamer een nader te 

bepalen aantal w ijkteams selecteren. B ij d ie selectie zal rekening w orden geh ouden 

met spreid ing over de deelgemeenten en over typen problemen d ie zich  in de w ijken 

voordoen.   

  

5� onderzoeksaanpak 

O m te bew erkstelligen dat de bevind ingen over stadsw achten zo compleet en 

betrouw baar mogelijk zijn kiest de rekenkamer in d it onderzoek bew ust voor h et 

h anteren van meerdere meth oden en h et raadplegen van u iteenlopende bronnen.  

H et ligt in de verw ach ting dat in ieder geval interview s zu llen w orden geh ouden met: 

�� d irecteur Stadstoezich t; 

�� leid inggevenden van stadsw ach ten;  

�� h et verantw oordelijk collegelid, de burgemeester;    

�� betrokkenen bij h et opleiden en trainen van stadsw achten; 

�� externe deskund igen op h et gebied  van h andh aving; 

��medew erkers van politie en openbaar ministerie. Beide organisaties h ebben een rol; 

bij h et toezich t op h et functioneren van Boa’s;  

�� andere bij toezich t en h andh aving betrokken organisaties; 

�� bew onersorganisaties. 

 

Voor de beantw oord ing van de onderzoeksvragen zal de rekenkamer normen 

h anteren. H ieronder is voor elke deelvraag aangegeven w elke normen en w elke 

onderzoeksmeth oden de rekenkamer bij de beantw oord ing onder meer zal h anteren. 

B ij h et nader bepalen van de normen zal de rekenkamer gebru ik maken van de 

w ettelijke bekw aamheidseisen voor Boa’s en geldende professionele opvattingen over 

h et optreden van h andh avers.�
 B ij d ie professionele opvattingen zal de rekenkamer 

in ieder geval d ie van de politie betrekken. 

 

1� w aarborgt de gem eente voldoende dat stadsw achten beschikken over de kennis en 

vaardigheden om  hun taken adequaat uit te voeren? 

normen 

�� de gemeente eist van stadsw ach ten de kennis en vaard igh eden d ie volgens geldende 

professionele opvattingen over h andh aving nod ig zijn om h un taken u it te voeren. 

�� de gemeente eist van stadsw ach ten de kennis en vaard igh eden d ie w ettelijk vereist 

w orden van Boa’s.  

�� de gemeente draagt er zorg voor dat stadsw ach ten voldoende w orden opgeleid  en 

getraind  om h un taken adequaat u it te kunnen voeren.  
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meth oden 

De rekenkamer zal documenten raadplegen, zoals vakliteratuur over h andh aving, 

w ettelijke bekw aamheidseisen voor Boa’s en gemeentelijke documentatie over 

functie-eisen, opleid ing en training van stadsw ach ten. Daarnaast zu llen interview s 

w orden geh ouden met betrokkenen bij Stadstoezich t en externe deskund igen op h et 

gebied  van h andh aving, w aaronder de politie.  

 

2� is de aansturing van stadsw achten adequaat voor de taken die zij m oeten uitvoeren?   

normen 

�� de w erkinstructies van stadsw ach ten zijn du idelijk 

�� aan de w erkinstructies ligt een du idelijke h andh avingstrategie ten grondslag. 

�� de w erkinstructies slu iten aan bij geldende professionele inzich ten over h andh aving 

�� de w erkinstructies zijn u itvoerbaar 

�� stadsw ach ten w orden voldoende begeleid  bij de u itvoering van h un taken 

 

meth oden 

De rekenkamer zal gemeentelijke documentatie raadplegen, zoals beleidsdocumenten, 

w erkinstructies, systematiek van personeelsbeoordelingen en verslagen van 

w erkoverleggen. Verder zu llen interview en w orden geh ou den met betrokkenen bij 

Stadstoezich t.  

 

3� voeren stadsw achten hun taken adequaat uit? 

normen 

�� h et optreden van stadsw achten slu it aan bij geldende professionele inzich ten over 

optreden van h andh avers 

�� h et optreden van stadsw achten is in lijn met de w erkinstructies 

�� stadsw ach ten communiceren adequaat met inw oners  

 

meth oden  

O nderzoekers zu llen meelopen met stadsw achten tijdens de u itvoering van h un taken 

en h un h andelingen registreren. Daarnaast zal de rekenkamer interview s h ou den met 

stadsw ach ten en met bew oners in de voor h et onderzoek geselecteerde w ijken. O ok 

zal de rekenkamer bronnen raadplegen w aarin reacties op h et optreden van 

stadsw ach ten zijn vastgelegd . H ierbij kan onder meer w orden gedach t aan meld ingen 

op h et servicenummer van de gemeente R otterdam (14 010), berich ten in h et 

gastenboek op de w ebsite van Stadstoezich t en aan klachtenregistraties van de d ienst.     

 

4� leidt het optreden van stadsw achten tot de beoogde resultaten?  

normen 

�� de beoogde resu ltaten van de inzet van stadsw ach ten w orden gerealiseerd . 

�� h et is aannemelijk dat h et optreden van stadsw ach ten h ierbij doorslaggevend  is 

gew eest. 

 

meth oden 

De rekenkamer zal interview s h ou den met bew onersorganisaties in de voor h et 

onderzoek geselecteerde w ijken en met medew erkers van deelgemeenten w aar de 

voor h et onderzoek geselecteerde w ijken deel van u itmaken. Daarnaast zal de 

rekenkamer cijfermatige en andere gegevens raadplegen d ie inzich t geven in de 

resu ltaten. H et gaat dan onder meer om gegevens over ‘sch oon, h eel en veilig’ zoals 

gemeten door middel van w ijksch ouw en, gegevens u it de veiligh eidsindex en de 
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sociale index, registraties van overlast in de openbare ru imt en rapportages van 

Stadstoezich t en deelgemeenten over beh aalde resu ltaten.  

 

6� organisatie en p lanning 

6-1� organisatie 

H et onderzoek zal w orden u itgevoerd  door de volgende medew erkers van de 

rekenkamer R otterdam: 

��mevrouw  Sh ona Dickson; 

�� de h eer W illem G ord ijn; 

�� de h eer K ees de W aijer; 

�� de h eer R olf W illemse (teamleider)  

 

M ogelijk zal de rekenkamer daarnaast voor onderdelen van h et onderzoek externe 

capaciteit inh uren.  

6-2� p lanning en procedu re 

De u itvoering van h et onderzoek start in ju li 2011 en zal resu lteren in een publicatie 

voor de zomer van 2012. 


