SCHRIFTELIJKE VRAGEN OVER BUURTTOEZICHT
Registratienummer
:
(In te vullen door de raadsgriffie)
Datum: 8 februari 2019
Aan de voorzitter van de raad.
Steller van de vragen: Petra Verhoef en Hamid Azzouzi, PvdA fractie
Onderwerp: Buurttoezicht wil criminaliteit gaan oplossen – is dat wenselijk?
Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:
1. Is het college op de hoogte van de berichtgeving in de pers (in november 2018) dat
Buurttoezicht Lansingerland via de buurtapp écht buurtonderzoek wil gaan doen en
criminaliteit wil gaan oplossen?
2. Wat vindt het college van deze ontwikkelingen?
3. Denkt het college dat hiermee inderdaad bijvoorbeeld High Impact Crimes beter/sneller
kunnen worden opgelost?
4. Is Buurttoezicht hierover in gesprek (geweest) met de Gemeente?
5. Zo nee, vindt het college het wenselijk dat dit nog gebeurt?
6. Heeft Buurttoezicht de Gemeente om toestemming gevraagd?
7. Zo nee, had het college dat wenselijk gevonden?
8. Is de Gemeente hierover in gesprek (geweest) met de politie?
9. Zo nee, waarom niet?
10. Is het college voornemens om hierover te gaan spreken met Buurttoezicht en/of de
politie, mocht dit nog niet het geval zijn geweest?
11. Bestaan er momenteel afspraken tussen Buurttoezicht, de Gemeente en/of de politie op
het punt van sporenonderzoek en/of oplossen van High Impact Crimes?
12. Zo ja, wat zijn die afspraken dan?
13. Deelt het college de zorgen van de PvdA-fractie op de volgende punten (graag per punt
reageren of u de zorg deelt, eventueel met toelichting):
• Er kan schending van privacy van andere buurtbewoners en bezoekers plaatsvinden
d.m.v. vergaren van privacy-gevoelige informatie via foto of op andere manier
(Daarbij geldt: wat is verdacht en hoe bepalen buurtbewoners wie of wat verdacht
is?);
• Er kan sprake zijn van profilering t.a.v. bepaalde groepen buurtbewoners of
bezoekers van de buurt, bijvoorbeeld op basis van huidskleur of inkomen;
• Informatie verzameld met een speciale politieapplicatie zou (volgens het artikel, zie
beneden) direct in politiedossiers komen; zodra dit informatie betreft die tot een
persoon is te herleiden wordt dit uiterst gevoelig en dit is niet wenselijk;
• Door deze vorm van buurttoezicht wordt het recht ‘not to be measured and
analysed’ geschonden;

•

•

•

Idem: als de persoon in kwestie geen weet heeft van melding van persoonlijke data
in een dergelijk politiedossier kunnen ook Art 16. (Right to rectification) en Art. 17
(Right to be forgotten) van de GDPR (AVG) niet worden nagevolgd;
De controle op ethisch handelen van de individuele leden van Buurttoezicht is lastig,
want zij leggen bijvoorbeeld geen eed af, zoals een politieman/-vrouw wel doet; dit
maakt dat ze geen onderzoek zouden mogen doen over/rond personen;
Het opent de deur naar inzet van andere technologie dan apps, bijvoorbeeld
camera’s of afluisterapparatuur.

Toelichting:
Burgers die goed opletten in de buurt en de politie helpen is niet nieuw. De politie stimuleert dit
ook en zet sterk in op samenwerking met burgers. Wel nieuw is dat dit steeds meer ondersteund
wordt door digitale technologieën (apps, camera’s en andere sensoren). Daar kleven kwesties
aan. Buurttoezicht Lansingerland (BTL) is (volgens hun website): een zelfstandige organisatie die
rekent op steun van en facilitering door gemeente en politie. De kracht van BTL komt voort uit het
feit dat er geen formele sturing vanuit de gemeente plaats vindt en juist de vrijwilligers de
drijvende kracht zijn”.
In een aangenomen amendement dat de coalitiepartijen op 31 januari 2019 indienden bij
bespreking van het Integraal Veiligheidsbeleid 2019-2022 stond de volgende passage onder punt
2 over High Impact Crimes: “We betrekken de inwoners actief bij signalering, preventie en het
stimuleren van gewenst gedrag en helpen o.a. Buurttoezicht Lansingerland en WhatsApp
buurtpreventiegroepen met communicatie, zichtbaarheid en samenwerking met de belangrijkste
partners”.
In november 2018 was Buurttoezicht Lansingerland (met trekkers Neelis en Vervaet) meermalen
in de pers. Ze zijn voornemens om écht buurtonderzoek te gaan doen en criminaliteit op te gaan
lossen. Een paar citaten van een artikel van Radio Rijnmond
https://www.rijnmond.nl/nieuws/175342/Lansingerlanders-willen-zelf-politieonderzoek-gaandoen: "Met dit specifieke buurtonderzoek kijken we naar sporen, vragen we of mensen eerder
iets hebben gezien of vinden we spullen die betrekking hebben op bijvoorbeeld een inbraak. En
dat moet uiteindelijk leiden tot een oplossing of aanhouding.” Om het werk wat makkelijker te
maken komt er binnenkort een speciale politieapplicatie die alle informatie aan de politie
meteen in een dossier plaatst. "De politie is dan ook erg positief over dit project", beweert Edwin
Vervaet. "En in sommige gevallen wordt er ook echt meteen opgetreden. Dat is fijn. Samen
kunnen we het hier veel veiliger maken."
Opmerking tot slot: na de beantwoording van de vragen zal de PvdA besluiten of het nodig is om
er een bespreekstuk van te maken.
Ondertekening en naam, Petra Verhoef en Hamid Azzouzi PvdA fractie

Wijze van indienen van schriftelijke vragen:
de vragen worden bij de voorzitter van de raad ingediend (…)
(art. 37, derde lid Reglement van orde van de raad).

