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Hoofdstuk 1 - Inleiding 

 

1.1 Wat is een toezichtmodel? 

In een toezichtmodel worden de afspraken vastgelegd tussen de verschillende partijen die 

gezamenlijk handhaven en toezicht houden. Een toezichtmodel is een set met vastgelegde 

afspraken tussen overheid- en eventueel particuliere partijen om door gezamenlijke inzet en 

samenwerking de veiligheid en leefbaarheid te verbeteren in een vooraf omschreven gebied. 

Samenwerking in een toezichtmodel wordt ingevoerd als specifieke plekken kampen met 

zeer ernstige onveiligheidsproblematiek en waardoor een slechte veiligheidssituatie ontstaat. 

Een slechte veiligheidsituatie wordt met een toezichtmodel – door tijdelijke intensivering van 

gezamenlijk toezicht en handhaving – teruggebracht naar een acceptabel niveau.1 

 

De afgelopen jaren is via verschillende toezichtmodellen in Rotterdam extra inzet gepleegd 

om de veiligheid te verbeteren. Dit heeft zichtbaar resultaat opgeleverd. Zo is de overlast ten 

aanzien van zwervers, zakkenrollers, openbaar drugsgebruik en auto-inbraken drastisch 

afgenomen. Dit succes moet geborgd worden en het is nodig scherp te blijven om het 

bereikte veiligheidsniveau te handhaven. Waar mogelijk kan de overlast nog verder worden 

teruggedrongen. 

 

1.2 Randvoorwaarden voor het toezichtmodel 

Om de inzet en samenwerking in een toezichtmodel te kunnen garanderen, moet aan een 

aantal randvoorwaarden worden voldaan2. Deze randvoorwaarden zijn: 

- het proces van vorming en beheer van het toezichtmodel; 

- afspraken over het evalueren van het toezichtmodel; 

- de aansturing van betrokkenen in het toezichtmodel; 

- afspraken over de samenwerking, inzet en resultaten in het toezichtmodel; 

- communiceren en het delen van informatie binnen het toezichtmodel; 

- ondersteunende faciliteiten voor het toezichtmodel. 

 

In hoofdstuk 2 en 3 worden deze randvoorwaarden verder uitgewerkt. 

Indien in een bepaald gebied de veiligheidssituatie is verbeterd (en men het bereikte 

veiligheidsniveau wil vasthouden) of als het veiligheidsniveau (nog) niet goed genoeg is, 

worden er diverse maatregelen getroffen. Deze maatregelen maken niet allemaal onderdeel 

uit van het toezichtmodel.  

 

                                                      
1 Secondant # 3/4 Juli-Augustus 2009 p. 64-67 
2
 Zie evaluatie Toezichtmodellen januari 2010 Telengy. 
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Verschillende maatregelen kunnen naast elkaar bestaan, zoals de inzet van cameratoezicht, 

preventief fouilleren en collectieve ontzeggingen voor bijvoorbeeld horecagelegenheden of 

bioscopen. Een beknopt overzicht van de overige maatregelen in het gebied waar dit 

toezichtmodel geldt, is op genomen in bijlage 3. De doelstellingen van dit toezichtmodel zijn 

eveneens terug te vinden in bijlage 3. 

 

1.3 Looptijd 

Dit toezichtmodel gaat in op 1 januari 2011 en heeft een looptijd tot 31 december 2015. 

Tussentijds wordt de werking van het toezichtmodel geëvalueerd volgens de opgenomen 

afspraken in hoofdstuk 2. 

 

1.4 Werkingsgebied 

Dit toezichtmodel is van toepassing op een gedeelte van het centrum van Rotterdam. Het 

betreft het gebied gelegen tussen het Stationsplein, het Eendrachtsplein, het Churchillplein, 

het Hofplein. Tevens de pleinen zelf alsmede de Beurstraverse, het Beursplein, de 

Hoogstraat, het Rodezand en de Korte Hoogstraat. Dit gebied is aan te duiden als het 

grootwinkelgebied Rotterdam-Centum. Het gebied is weergegeven op de kaart in bijlage 3.  

 

1.5 Partners 

Zoals reeds aangegeven, kunnen publieke en private partijen samenwerken in een 

toezichtmodel. In bijlage 1 van dit toezichtmodel is de ratificering van het toezichtmodel door 

betrokkenen opgenomen. Toe- en uittreden van partners moet door het Bestuurlijk Justitieel 

Overleg (BJO) worden goedgekeurd. Zie hiervoor bijlage 2 bij dit toezichtmodel. 
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Hoofdstuk 2 - Proces en inzet in toezichtmodel 

 

2.1 Proces en juridische grondslag 

Dit toezichtmodel is opgesteld volgens een format met daarin alle essentiële onderdelen, 

zoals: de randvoorwaarden, een informatie-uitwisselingconvenant en de afspraken rondom 

toe- en uittreden van partners. Elk toezichtmodel in Rotterdam wordt volgens hetzelfde 

format opgesteld zodat er eenduidigheid is en de effecten van de toezichtmodellen beter met 

elkaar te vergelijken zijn. 

 

Op basis van artikel 172 Gemeentewet is de burgemeester belast met het handhaven van de 

openbare orde3. Op grond van artikel 174 kan de burgemeester deze bevoegdheid tevens 

toepassen “op de openbare samenkomsten en vermakelijkheden alsmede op de voor het 

publiek openstaande gebouwen en daarbij behorende erven”. De daadwerkelijke 

operationele handhaving van de openbare orde is in artikel 2 van de Politiewet door de 

burgemeester opgedragen aan de politie4. 

 

Directie Veiligheid van de gemeente Rotterdam draagt zorg voor het opstellen en de 

ratificering van de toezichtmodellen. Het onderhoud, beheer en de periodieke evaluaties zijn 

een verantwoordelijkheid van de deelgemeente. Afstemming tussen Directie Veiligheid en de 

betreffende deelgemeente(n) over het toezichtmodel vindt volgens vooraf gemaakte 

afspraken bij de inwerkingtreding van het toezichtmodel plaats. 

 

2.2 Evalueren 

Het toezichtmodel speelt in op de actuele veiligheidssituatie. Om in te kunnen spelen op de 

actualiteit moet een toezichtmodel ten minste één maal per jaar geëvalueerd worden in het 

BJO. Naar aanleiding van de uitkomsten hiervan moet de uitwerking van het model 

geactualiseerd worden. Deze nieuwe versies worden bij de deelgemeente vastgelegd.  

 

Elke drie weken worden de resultaten van het toezichtmodel besproken in het 

handhavingoverleg. De algemene voortgang van het toezichtmodel wordt eens per kwartaal 

besproken in de Kerngroep Centrum Veilig (KgCV) waarbij de resultaatafspraken per 

deelnemende partij worden benoemd en indien nodig worden bijgesteld. De KgCV is 

                                                      
3 Artikel 172 Gemeentewet: lid 1. De burgemeester is belast met de handhaving van de openbare orde.  
4
 Politiewet: Artikel 2 De politie heeft tot taak in ondergeschiktheid aan het bevoegde gezag en in overeenstemming met de 

geldende rechtsregels te zorgen voor de daadwerkelijke handhaving van de rechtsorde en het verlenen van hulp aan hen die 
deze behoeven. 
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verantwoordelijk voor het agenderen van de jaarlijkse evaluatie van het toezichtmodel in het 

BJO. 

 

Naast het inspelen op actuele problemen moet er bij een toezichtmodel aandacht zijn voor 

lange termijn ontwikkelingen (zoals bouwprojecten, de uitkomsten van de Veiligheidsindex 

e.d.). Daarmee dient bij de evaluaties in het BJO (dus op strategisch niveau) rekening te 

worden gehouden. 

 

2.3 Aansturing  

Bestuurlijk ligt de verantwoordelijkheid/aansturing van het toezichtmodel bij de deelgemeente 

met een afgeleid mandaat van de burgemeestersbevoegdheid, zoals omschreven in 

paragraaf 2.1. Op operationeel niveau ligt de algemene leiding bij de politie. In persoon bij de 

wijkteamchef van het betreffende wijkteam. Stadstoezicht coördineert de afstemming van de 

dagelijkse werkzaamheden van de partners in het toezichtmodel.  

 

2.4 Samenwerking en inzet 

De doelstelling in een toezichtmodel is het garanderen en verbeteren van de samenwerking 

tussen de verschillende partijen en het versterken van de resultaten van de inzet.  

De benodigde inzet in kwantiteit en kwaliteit wordt in een toezichtmodel vastgelegd.  

De samenwerking is hierdoor niet vrijblijvend. De inzet van personeel is gegarandeerd 

doordat de deelnemende partijen zich (middels ondertekening) conformeren aan de 

inspanningsverplichting.  

 

Ernstige calamiteiten bij de deelnemende organisaties zijn hiervoor een uitzonderingsgrond. 

De partij die te maken heeft met de calamiteit stemt met de voorzitter van het BJO af over 

een tijdelijke vermindering of onderbreking van de inspanningsverplichting. In dergelijke 

situaties zal de operationele leiding al naar gelang de situatie de inzet van andere partijen 

coördineren.  

 

Elke toezichtorganisatie heeft opgave gedaan van de inzet van medewerkers in een 

basisrooster. Het gaat om de medewerkers die werkzaam zijn in de buitenruimte. Zie 

hiervoor bijlage 6 van dit toezichtmodel.  

 

Het leidende principe is dat de uitvoering van het reguliere toezicht bij de deelnemende 

organisaties ligt. Stadstoezicht coördineert onder regie van de politie de inzet. In alle 

gevallen waarin agressie dreigt, wordt voor opschaling gekozen. Hierbij wordt door de politie 

assistentie gegarandeerd conform het protocol Spoedassistentie Politie. De inzet van partijen 



 7

wordt in de gebruikelijke drie wekelijkse bespreking van het toezichtmodel in het 

handhavingoverleg doorgenomen en indien noodzakelijk gewijzigd. Dit laat onverlet dat 

acute situaties om een andere, gewijzigde inzet kunnen vragen. Hetgeen ook acuut 

gerealiseerd kan worden. De politie kan daardoor haar capaciteit – afhankelijk van de 

(on)veiligheidssituatie – informatiegericht inzetten.  

 

De prioriteiten van de inzet worden vastgesteld in het BJO. De stadsmarinier heeft de 

bevoegdheid om prioriteiten in het BJO ter besluitvorming te agenderen.  

 

De peilers binnen het toezichtmodel zijn de bijdragen van elke partij aan het toezicht in het 

centrum door eenduidig en actief optreden. Dit gebeurt zoveel mogelijk met een vast team 

van toezichthouders. Zij nemen deel aan de centrale briefings en in de uitvoering verkrijgen 

de partijen back-up van elkaar en vanuit de politie. 

 

In Rotterdam wordt in verschillende gebieden gewerkt met toezichtmodellen. Het komt 

daardoor voor dat toezichtmodellen aan elkaar grenzen. Het is daarom van belang dat 

partijen binnen deze toezichtmodellen onderling samenwerken en afstemmen. De 

verantwoordelijkheid voor de afstemming ligt bestuurlijk gezien bij het BJO, waarbij indien 

nodig ook tussen BJO’s dient te worden afgestemd. Op uitvoerend niveau ligt deze 

verantwoordelijkheid bij de politie. 

 

2.5 Minimumeisen toezichthouders 

De toezichthouders die in het toezichtmodel werkzaam zijn – en geen functie hebben als 

Bijzonder Opsporingsambtenaar (BOA) of werkzaam zijn bij de politie – dienen over een 

Verklaring Omtrent Gedrag  te beschikken. Uit de verklaring moet blijken dat er geen 

bezwaren zijn tegen het uitoefenen van toezicht. Een toestemmingsbrief van Justitie naar 

aanleiding van de screening conform de Wet op de Particuliere Beveiligingsorganisaties 

voldoet eveneens5. Iedere toezichthouder ondertekent een geheimhoudingsverklaring en 

verklaart daarmee dat verstrekte informatie tijdig door hem of haar wordt vernietigd. De 

standaard geheimhoudingsverklaring is opgenomen als bijlage 5. 

 

                                                      
5
 Wet Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus art.2 lid 1: Het is verboden zonder vergunning van Onze 

Minister door de instandhouding van een beveiligingsorganisatie of recherchebureau beveiligingswerkzaamheden of 
recherchewerkzaamheden te verrichten of aan te bieden. 
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Elke deelnemende organisatie heeft voor de medewerkers die participeren in het 

toezichtmodel eigen functieomschrijvingen. Daarnaast moeten toezichthouders die werken 

binnen het toezichtmodel, naast de hierboven genoemde eisen en de eisen in hun eigen 

functieomschrijvingen, voldoen aan een aantal minimumeisen ten aanzien van werkwijze en 

bejegening.  

Ten aanzien van houding en gedrag geldt:  

- Actief en stringent aanspreken op gedrag; 

- Correcte en schone kleding/uniform dragen; 

- Zelfvertrouwen uitstralen, krachtig en geloofwaardig overkomen; 

- Gastvrije basishouding ten opzichte van bezoekers van de stad; 

- Assertief handelen bij incidenten; 

- Sterk communicatief én publieksvriendelijk zijn; 

- Oordelen naar feitelijk gedrag; 

- Gericht zijn op effectieve samenwerking met toezichthouders van verschillende 

organisaties, onder andere blijkend uit een respectvolle houding. 

De volgende zaken horen hier niet bij: 

- Eten, drinken en roken tijdens het toezicht; 

- Privé mobiel bellen tijdens het toezicht; 

- Met toezichthouders in groepen met elkaar kletsen; 

- Hangen of leunen tegen muurtjes, pilaren, bankjes, etc. 

 

Samengevat: het gaat om het uitoefenen van actief toezicht om overlastgevers uit de 

anonimiteit te halen en om corrigerend op te treden naar personen. Met actief toezicht wordt 

bedoeld het continu aanspreken van de doelgroepen: contact leggen, praten, kennen en 

gekend worden. Tegelijkertijd richten toezichthouders zich op alle overige vormen van 

dienstverlening en het verzorgen van informatievoorziening. Waarnemingen en eigen 

activiteiten dienen nauwkeurig vastgelegd te worden in het door de samenwerkingspartner 

gevoerde eigen bedrijfsprocessensysteem zodat opvolging door derden mogelijk is. 

 

De toezichthouders zijn duidelijk zichtbaar aanwezig in de buitenruimte. Een toezichthouder 

heeft aandacht voor het voorkómen van zakkenrollerij (bezoekers wijzen op bagage bij zich 

houden, attent maken op uitnodigende situaties) en spreken personen aan op (on)gewenst 

gedrag. Hierbij wordt gelet op: iemand/een groep houdt zich hinderlijk op in het centrum, 

bezoekers van de stad worden lastiggevallen, bedelen, overlast door stank, vies uiterlijk, 

vreemde gebruiken, dealen of het gebruiken van drugs, het gebruiken van alcohol, roken 

daar waar dat niet is toegestaan, luidruchtig gedrag, schreeuwen, ruzie maken, vechten, 
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baldadig gedrag, het maken van beledigende/intimiderende opmerkingen, vuil op de grond 

gooien, wildplassen en verkeerd parkeren (fiets/auto). 

 

Indien er sprake is van aanhouding van een persoon of personen dienen die in alle gevallen 

terstond aan de politie te worden overgedragen. BOA’s kunnen de politie hierbij assisteren 

en eventueel een proces verbaal van bevindingen, en zover bevoegd zelfstanding een 

proces-verbaal van aanhouding, opmaken. 

 

Afhankelijk van de bevoegdheden kan een rapport over een persoon worden opgemaakt, 

kunnen personen worden verwijderd uit het toezichtgebied, kan een bekeuring worden 

uitgeschreven of een winkel-, bioscoop of horecaontzegging worden gegeven. 

 

Ten aanzien van overige dienstverlening en informatievoorziening geldt dat bijvoorbeeld 

personen de weg wordt gewezen wanneer men hier om vraagt of wanneer men 'zoekend' 

lijkt. Daarnaast kan informatie verstrekt worden bij calamiteiten. Toezichthouders kunnen ook 

levensreddende handelingen uitvoeren en kleine brandblusmiddelen hanteren.  

 

Alle toezichthouders krijgen instructie omtrent de werkwijze binnen het toezichtmodel van de 

politie vóór zij binnen het toezichtmodel gaan werken. De deelnemers aan het toezichtmodel 

worden vanuit de eigen organisatie voldoende toegerust om hun werkzaamheden te kunnen 

uitvoeren. Wanneer dit niet de beoogde resultaten geeft in houding en gedrag van een 

deelnemer kan de Wijkteamchef van de politie in overleg met de leidinggevende van de 

betreffende persoon hierop inspelen en indien noodzakelijk gepaste maatregelen treffen. 

 

2.6 Bejegeningsprofiel: ambassadeur van de gastvrije stad 

Aangezien verschillende toezichthouders uit verschillende organisaties samenwerken, is het 

gewenst om eenduidig op te treden naar de doelgroepen. Consequent en preventief 

aanspreken op gedrag is belangrijk om verbetering te realiseren van de sociale veiligheid. 

Hiervoor is een bejegeningsprofiel opgesteld dat als uitgangspunt dient voor alle betrokken 

organisaties en voor alle toezichtmodellen.  

 

Het uitgangspunt van de bejegening van de verschillende doelgroepen in het centrum is een 

preventieve bejegening. In het kader van het "Binnenstadsprogramma" wordt verwacht dat 

elke (semi-)overheidsfunctionaris, al dan niet in uniform, zich als een goed ambassadeur 

gedraagt. Dat houdt onder andere in het helpen bij het vinden van de weg, het uitdelen van 

plattegronden, etc. 
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Specifieke doelgroepen zijn: zwervers, bedelaars, verslaafden, jongeren en het winkelend 

publiek/toeristen. Per doelgroep geldt de volgende bejegening: 

 

Zwervers/bedelaars/verslaafden: worden bij het veroorzaken van overlast actief 

aangespoord om de overlast te staken.  Door het actief aanspreken van de doelgroep wordt 

deze duidelijk in kaart gebracht middels persoonlijke dossiers. Gebruik wordt gemaakt van 

gebiedsontzeggingen. Via de reguliere kanalen worden mensen individueel naar de zorg 

toegeleid.  

 

Jongeren: met jongeren wordt actief de dialoog gezocht. Op basis van herkenning kan 

geprobeerd worden een stuk erkenning bij zowel jongeren als toezichthouders te 

bewerkstelligen. Insteek blijft, conform de huidige benadering van de politie, om de jeugd 

normen en waarden bij te brengen waarbij overwicht wordt getoond zonder weerstand of 

confrontatie op te roepen. Indien gewenst wordt het Jongerenwerk ingeschakeld. 

 

Winkelend publiek/toeristen/uitgaanspubliek: deze doelgroep wordt actief aangesproken als 

het gaat om informatie geven over het gebied en evenementen. Zij worden preventief 

aangesproken ter bewustwording van veiligheid en waar nodig aangesproken als zij overlast 

veroorzaken. 

Gouden regels voor de bejegening van alle doelgroepen zijn dat je een neutrale houding 

hebt richting alle doelgroepen en de doelgroepen actief aanspreekt. Daarnaast geef je het 

goede voorbeeld (qua optreden, uiterlijk, correcte kleding, etc.) en heb je respect voor 

andere culturen en nationaliteiten. Je bent onbevooroordeeld dus je beoordeelt naar feitelijk 

gedrag en je houdt altijd in gedachten dat je het visitekaartje van de stad Rotterdam bent.  

 

Hoofdstuk 3  - Communicatie, informatie en faciliteiten  

 

3.1 Briefing  

Op operationeel niveau vindt dagelijks een briefing plaats met de in dienst zijnde 

toezichthouders (actief in de buitenruimte). De briefing wordt gegeven door het wijkteam van 

de politie. Naast deze informatiebriefing coördineert de wachtcommandant van Stadstoezicht 

de werkopdrachten tussen de partijen en hij geeft de eigen mensen van Stadstoezicht 

werkopdrachten. In een stroomschema ziet dit er als volgt uit:  
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Deelgemeente 

Politie 

Stadstoezicht 

Stadstoezicht 

Overdragen aan Wijkteamchef Politie 

ROTEB RET Politie Winkeliers of 
OFRC

Beveiliging 

Resultaten verzamelen door Stadstoezicht 

Wekelijkse rapportage 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elke toezichthouder (zowel op straat als achter de schermen) doet bepaalde waarnemingen 

ten aanzien van de situatie op straat. Daarnaast zijn er resultaten van de toezicht- en 

handhavingsdiensten. De terugkoppeling van al deze informatie verloopt van de 

toezichthouders weer naar de wachtcommandant van Stadstoezicht. De wachtcommandant 

van Stadstoezicht maakt hiervan dagelijks een verslag6 op. Het verslag wordt dagelijks 

overgedragen aan de Wijkteamchef van de politie die voor de verdere verwerking zorg 

draagt. Naast de verzamelde resultaten en bijzonderheden vermeld het verslag ook welke 

partijen die dag in het toezicht model hebben gewerkt en het aantal medewerkers. Deze 

informatie wordt gebruikt voor de volgende briefing én verwerkt tot een wekelijkse 

rapportage. Daarnaast wordt het verslag gebruikt als management informatie en als input 

voor de jaarlijkse evaluatie. Op basis van de dagelijkse verslagen en de wekelijkse 

rapportage wordt een driewekelijkse rapportage opgesteld7 en in het handhavingoverleg 

besproken. 

 

3.2 Informatie-uitwisselingconvenant  

Om de samenwerking tussen partijen te optimaliseren en om de juiste inzet van partijen te 

bepalen, is het van belang dat er informatie gedeeld wordt (met name in de dagelijkse 

briefings). Uit recent onderzoek is gebleken dat de meeste betrokkenen in een toezichtmodel 

de meerwaarde zien van de informatiedeling, omdat als alle partijen met dezelfde informatie 

de straat op gaan zij de capaciteit vergroten als “ogen en oren van de politie”.  

                                                      
6 In dit verlag worden geen persoonsgegevens of andere gegevens in de zin van de Wet op de Politiegegevens vastgelegd 
7
 Zowel voor het verslag als de rapportage zal een model worden opgesteld 
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De informatie van de politie die in een toezichtmodel wordt gedeeld, valt onder de Wet 

Politiegegevens. Het gaat om informatie over: personalia van (mogelijke) daders van 

strafbare feiten en overlastveroorzakers, exacte locaties van panden waar overlast voorkomt 

en/of criminaliteit wordt gepleegd en/of kentekens van voertuigen die betrokken zijn bij 

overlast en criminaliteit. Sinds 1 januari 2008 is de wet van kracht en vervangt de Wet 

Politieregisters.  

 

Van belang voor het delen van informatie in een toezichtmodel is artikel 20 van de Wet 

Politiegegevens: 

 

“Artikel 20. (verstrekking aan derden structureel voor samenwerkingsverbanden) 

1. De verantwoordelijke kan, voor zover dit met het oog op een zwaarwegend algemeen belang 
noodzakelijk is ten behoeve van een samenwerkingsverband van de politie met personen of 
instanties, in overeenstemming met het op grond van de Politiewet 1993 bevoegd gezag, beslissen tot 
het verstrekken van politiegegevens aan die personen en instanties voor de volgende doeleinden: 

a. het voorkomen en opsporen van strafbare feiten; 

b. het handhaven van de openbare orde; 

c. het verlenen van hulp aan hen die deze behoeven; 

d. het uitoefenen van toezicht op het naleven van regelgeving. 

2. In de beslissing, bedoeld in het eerste lid, wordt vastgelegd ten behoeve van welk 
zwaarwegend algemeen belang de verstrekking noodzakelijk is, ten behoeve van welk 
samenwerkingsverband de politiegegevens worden verstrekt, alsmede het doel waartoe dit is 
opgericht, welke gegevens worden verstrekt, de voorwaarden onder welke de gegevens worden 
verstrekt en aan welke personen of instanties de gegevens worden verstrekt.” 

 

Artikel 20 laat zien dat politie-informatie gedeeld kan worden met andere partijen. Daartoe 

moet een beslissing worden genomen door “de verantwoordelijke”, zijnde de korpsbeheerder 

zoals gedefinieerd in artikel 1, lid f.1 van de wet Politiegegevens. Deze beslissing wordt 

vastgelegd in een informatie-uitwisselingconvenant (zie bijlage 4). 

 

Zoals aangegeven in paragraaf 2.4 van dit toezichtmodel zijn er in Rotterdam 

toezichtmodellen in meerdere gebieden operationeel. Dit houdt in dat er tussen de partijen in 

de verschillende toezichtmodellen afstemming moet plaatsvinden (indien informatie voor 

elkaars gebied van belang is). De operationele verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de politie 

aangezien zij de betreffende informatie kunnen verspreiden. Zij delen deze informatie met 

het betreffende wijkteam, werkzaam in het toezichtmodel waar de informatie relevant voor is. 
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3.3 Ondersteunende faciliteiten  

Voldoende faciliteiten zorgen voor een effectieve en efficiënte inzet binnen het 

toezichtmodel. De inzet kan ook versneld worden door goed opgeleide en geïnformeerde 

deelnemers. Het creëren van een lerende omgeving door het stimuleren, instrueren en 

corrigeren van de toezichthouders is hierbij van belang. Dit gebeurt via de leidinggevenden 

van de toezichtorganisaties die te allen tijde eindverantwoordelijk zijn voor de 

vakbekwaamheid van hun toezichthouders. 

 

Daarnaast zijn er voldoende technische hulpmiddelen benodigd. Het gaat in het bijzonder om 

het beschikbaar stellen van een communicatiesysteem (V-400). De gemeente Rotterdam 

(stadsmarinier) stelt deze portofoons ter beschikking aan de deelnemers van dit 

toezichtmodel. Het beheer van de portofoons ligt bij de KgCV. De politie stelt een 

verbindingsschema en een protocol op voor het communiceren via de portofoons. 

 

Een laatste punt is het waarborgen van de middelen (ook financiën). Iedere partij draagt de 

kosten van de eigen inzet. De deelgemeente is verantwoordelijk voor het beheer van het 

toezichtmodel en de kosten van de huisvesting (briefingruimte). Tussen de deelgemeente en 

de gemeente (Directie Veiligheid) worden afspraken gemaakt over incidentele kosten. 
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Bijlage 1 – Ratificering Toezichtmodel Rotterdam Centrum 2011-2015 

 

Ieder die een toegevoegde waarde heeft voor het Toezichtmodel Rotterdam Centrum 2011-

2015 kan hieraan deelnemen. De onderstaande partijen verklaren deel te nemen aan het 

toezichtmodel en invulling te geven aan de afspraken die in dit document worden genoemd. 

 

.. maart 2011, BJO Centrum 

 

Politie Rotterdam-Rijnmond 

Namens deze, 

 

 

 

Deelgemeente Centrum 

Namens deze, 

 

 

 

Openbaar Ministerie arrondissementsparket Rotterdam, 

Namens deze, 

 

 

 

Gemeente Rotterdam, Directie Veiligheid 

Namens deze, Directeur Veiligheid 

 

 

 

Overige partijen: 

Dienst Stadstoezicht 

Namens deze, 
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R.E.T.  

Namens deze, 

 

 

 

Roteb 

Namens deze, 

 

 

 

De ondernemers en beveiligers: 

Ondertekend door Ondernemersfederatie Rotterdam City- Dhr. G. van der Werff, namens de 

partijen: 

 

 

 

Bijenkorf, C&A, Donner, H&M, HEMA, Mediamarkt, V&D, Winkeliersvereniging 

Beurstraverse, Winkeliersvereniging Lijnbaan – Binnenwegplein, Winkeliersvereniging Plaza 

en ARB bv, Emaco Security B.V., Templeton Chase Ltd, Maat Beveiliging en Trigion. 
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Bijlage 2 – Toe- en uittreden samenwerkingspartners 

 

Verklaring van toetreding tot het Toezichtmodel Rotterdam Centrum 2011-2015 

 

Hierbij verklaart ondergetekende partij zonder enig voorbehoud mee te doen aan de 

afspraken vanuit het Toezichtmodel Rotterdam Centrum, gedateerd … maart 2011, inclusief 

de daarbij behorende bijlagen. 

 

 

……………………………..[datum] 

 

……………………………..[naam vertegenwoordiger organisatie] 

 

……………………………..[naam organisatie] 

 

 

 

Bekrachtiging BJO Centrum, 

 

Deelgemeente Centrum, namens deze, 

 

 

Politie Rotterdam Rijnmond, namens deze, 

 

 

Openbaar Ministerie arrondissementsparket Rotterdam, namens deze, 
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Verklaring van uittreding uit het Toezichtmodel Rotterdam Centrum 2011-2015 

Hierbij verklaart ondergetekende partij zonder enig voorbehoud uit het Toezichtmodel 

Rotterdam Centrum, gedateerd … maart 2011, te stappen en niet meer gebonden te zijn aan 

de afspraken uit dit Toezichtmodel, inclusief de daarbij behorende bijlagen. 

 

 

……………………………..[datum] 

 

……………………………..[naam vertegenwoordiger organisatie] 

 

……………………………..[naam organisatie] 

 

 

 

Bekrachtiging BJO Centrum, 

 

 

Deelgemeente Centrum, namens deze, 

 

 

Politie Rotterdam Rijnmond, namens deze, 

 

 

Openbaar Ministerie arrondissementsparket Rotterdam, namens deze, 
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Bijlage 3 – Gebiedsgebonden doelstellingen en maatregelen 

 

In het centrum van Rotterdam is de veiligheidssituatie de laatste jaren sterk verbeterd en 

verschillende partijen willen het bereikte veiligheidsniveau vasthouden en verder verbeteren. 

Dit gebeurt door het treffen van diverse maatregelen en door de inzet en samenwerking van 

partijen in het toezichtmodel. Zoals aangegeven in Hoofdstuk 1 is dit toezichtmodel van 

toepassing in een gedeelte van het centrum van Rotterdam. Dit is het gebied gelegen tussen 

het Stationsplein, het Eendrachtsplein, het Churchillplein, het Hofplein, de pleinen zelf 

alsmede de Beurstraverse, het Beursplein, de Hoogstraat (tot aan de Binnenrotte), het 

Rodezand en de Korte Hoogstraat. Dit gebied wordt aangeduid als het grootwinkelgebied 

Rotterdam-Centum. Het gebied is aangegeven op onderstaande kaart. 

 

In het toezichtmodel vindt een versterking plaats van de inzet en de samenwerking tussen de 
politie, Stadstoezicht, RET, ROTEB, de winkeliers(verenigingen) en particuliere beveiligers. 
Deze inzet en samenwerking in dit toezichtmodel richt zich op een aantal speerpunten, zoals 
die eveneens zijn beschreven in het Integraal Wijkactieplan (IWAP) van de deelgemeente. 
Wanner nodig om resultaten te versterken kunnen deze maatregelen ook projectmatig 
worden ingezet:  
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1. Verbeteren van het straatbeeld; 

2. Aanpak van overlastgevende personen en groepen; 

3. Schoon: vervuiling tegengaan; 

4. Auto-inbraken; 

5. Zakkenrollerij; 

6. Winkeldiefstallen; 

7. Overlast door wildplassen, bedelarij etc.; 

8. Bevorderen doorstroom winkelend publiek, (aanpak hangjongeren voor 

winkelingangen en doorloop locaties (bijvoorbeeld Korte Lijnbaan/Schouwburgplein); 

9. Aanpak showgedrag (auto's, motoren, scooters - rondrijden met openraam en de 

muziek op maximaal), rondjes rijden in hetzelfde gebied en onnodig en overdreven 

hard optrekken. 

 

In het gebied wordt door verschillende partijen ingezet op schoon, heel en veilig. Dit houdt in, 

dat er naast het toezichtmodel andere maatregelen worden getroffen voor het handhaven 

van de openbare orde en veiligheid en het houden van toezicht. Zo wordt er bijvoorbeeld 

ingezet op winkel- en horeca-, openbaar vervoer en gebiedsontzeggingen. Daarnaast geldt 

de Koopavond regeling en de De politie hanteert verder o.a. de Horecare-aanpak8 en de 

Koopavondregeling en de RET de Beursregeling. De deelgemeente zet er ondersteuning 

van de koopavondregeling en bij bijzondere gelegenheden zoals het suiker - en offerfeest 

professioneel jongerenwerk in. Dit jongerenwerk maakt op het moment van inzet onderdeel 

uit van het toezichtmodel. 

 

De genoemde maatregelen sluiten elkaar en het toezichtmodel niet uit. Maatregelen en 

toezichtmodel dienen zo veel mogelijk op elkaar aan te sluiten en aanvullend en versterkend 

te werken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
8 Horecare; politiemaatregel om veiligheid bij het uitgaanspubliek te vergroten. Horeca Preventie Team; dit bestaat uit Horecare 
(politie-inzet) aangevuld met mensen van Stadstoezicht, en Jongerenstewards. Eventueel kunnen één of meerdere 
medewerkers van Bouman GGZ worden ingezet. 
 



 20

Bijlage 4 - Besluit informatie-uitwisseling politie Rotterdam – Rijnmond (in het kader 

van het samenwerkingsverband m.b.t. tot het Toezichtmodel Rotterdam Centrum 2011-

2015) 

 

1. Inleiding 

De politie Rotterdam-Rijnmond neemt deel aan het samenwerkingsverband Toezicht-

arrangement Rotterdam Centrum. Voor dit samenwerkingsverband hebben partijen een 

convenant opgemaakt op … maart 2011. Hierdoor verplichten partijen zich te houden aan de 

afspraken zoals deze zijn vastgelegd in het Toezichtmodel Rotterdam Centrum. 

 

Dit besluit informatie-uitwisseling regelt de wijze waarop de politie Rotterdam-Rijnmond 

politiegegevens verstrekt aan de partijen die deelnemen aan het samenwerkingsverband. Dit 

besluit dient als schriftelijke vastlegging, zoals bedoeld in artikel 20 Wet politiegegevens. 

Dit toezichtmodel en daarmee ook het gebied waarop dit besluit van toepassing is beperkt tot 

het gebied gelegen tussen: 

- het Stationsplein;  

- het Eendrachtplein;  

- het Churchillplein; 

- het Hofplein;  

- en op de pleinen zelf 

- alsmede de Beurstraverse, het Beursplein, de Hoogstraat (tot aan de Binnenrotte), 

het Rodezand en de Korte Hoogstraat; het gebied aan te duiden als het 

grootwinkelgebied Rotterdam-Centrum  

 

De Korpsbeheerder van de politie Rotterdam-Rijnmond besluit op grond van artikel 20 Wet 

politiegegevens en in overeenstemming met: 

- de Hoofdofficier van Justitie van het arrondissementsparket Rotterdam voor zover het 

de verstrekking gegevens betreft die verwerkt worden in het kader van de opsporing 

van strafbare feiten, en  

- de Burgemeester van de gemeente Rotterdam, voor zover het de verstrekking van 

gegevens betreft die worden verwerkt in het kader van de handhaving van de 

openbare orde; 

tot het verstrekken van politiegegevens aan partijen betrokken bij het 

samenwerkingsverband, voor zover aan partijen niet reeds, gebaseerd op andere 

artikelen uit de Wet politiegegevens, politiegegevens kunnen worden verstrekt. 
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2. Doel 

Het doel van de gegevensverstrekking aan onderhavig samenwerkingsverband is: 

- het voorkomen en opsporen van strafbare feiten in het bijzonder vermogensdelicten, 

geweldsdelicten, vernielingen, baldadigheid en delicten gerelateerd aan de handel in 

verdovende middelen, in het genoemde gebied; 

- het handhaven van de openbare orde, in het bijzondere overlast en hinder in het 

gebied; 

- het uitoefenen van toezicht op het naleven van regelgeving, in het bijzonder de 

gemeentelijke en milieubepalingen die zien op orde en netheid in dit gebied. 

 

Het aangegeven gebied is het belangrijkste winkel- en uitgangscentrum van Rotterdam. 

Daarnaast zijn er een groot aantal kantoren gevestigd, terwijl het gebied relatief weinig 

inwoners heeft. Overdag is het een enorm druk bezocht gebied met een groot economische 

belang voor Rotterdam en omgeving. In de avond en nachtelijke uren is het buiten een 

aantal horecaconcentraties een tamelijk verlaten gebied.  

 

De overlast in het gebied, alsmede de aantallen strafbare feiten die er toe hebben geleid dat 

een ernstige veiligheidsproblematiek is ontstaan, zijn aanleiding geweest voor partijen om 

een nauwe samenwerking op te zetten om deze overlast en strafbare feiten zoveel mogelijk 

te beperken. 

 

Gezien de belangrijke maatschappelijke functie is de veiligheid in dit gebied aan te merken 

als een zwaarwegend algemeen belang, waaraan de samenwerkingspartners een 

waardevolle bijdrage leveren. Om de samenwerking effectief te laten zijn is de verstrekking 

van bepaalde politiegegevens aan de partijen noodzakelijk. 

 

3. Wijze van verstrekking 

Politiegegevens worden slechts verstrekt door of namens de operationeel coördinator van 

het Toezichtmodel en de buurtagenten van het gebied.  

Verstrekking geschiedt aan: 

- de toezichthouders van de dienst Stadstoezicht; 

- de toezichthouders in dienst van de RET NV; 

- professioneel jongerenwerkers ingezet dor de deelgemeente Rotterdam-Centrum  

- particuliere beveiligers die in dienst zijn bij door de betrokken ondernemers 

ingehuurde en erkende beveiligingsorganisaties; 

als zij hun werkzaamheden in het gebied uitvoeren. 
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Degene die politiegegevens verstrekt is verplicht die verstrekking onverwijld vast te leggen in 

het bedrijfsprocessensysteem van de politie onder vermelding van: dit besluit, de datum en 

reden van verstrekking, de inhoud van de verstrekte gegevens en de naam van degene 

(persoon of instantie) aan wie is verstrekt. 

 

4. Uit te wisselen gegevens 

In het kader van dit besluit mogen politiegegevens worden verstrekt die ingevolge de 

artikelen 8 en 13 van de Wet politiegegevens worden verwerkt voor de dagelijkse politietaak.  

 

Verstrekking van politiegegevens ingevolge dit besluit beperkt zich tot: 

1. foto’s en namen van veelplegers en notoire overlastgevers die in het gebied actief 

zijn, alsmede indien nodig bejegeninggegevens; 

2. foto’s en namen van personen voor wie de politie om andere redenen dan onder 1. 

genoemd belangstelling heeft en waarover men informatie wil verkrijgen; 

3. signalementen en gedragskenmerken ontleend aan camerabeelden als optreden 

gewenst is. 

 

De door de politie verstrekte gegevens mogen door de ontvangende partij worden gebruikt 

voor haar taken met betrekking tot de doeleinden uit het toezichtmodel voor zover deze op 

de veiligheid betrekking hebben. 

 

5. Bijzondere verplichtingen 

Politiegegevens hebben een vertrouwelijk karakter. Ingevolge de Wet politiegegevens draagt 

ook de ontvanger van politiegegevens een geheimhoudingsplicht. Dientengevolge is de 

ontvanger gehouden om maatregelen te nemen teneinde verstrekte politiegegevens niet ter 

kennis te doen komen van onbevoegden. Doorverstrekking van politiegegevens vindt slechts 

plaats voor zover wet- en regelgeving daartoe verplichten of voor zover dat voortvloeit uit het 

doel van dit besluit. 

 

Verstrekte politiegegevens mogen niet opgenomen worden in enig systeem van de 

organisaties waarbij de ontvangers in dienst zijn.  

 

Indien na verstrekking blijkt dat politiegegevens onjuist of onvolledig zijn, draagt de politie 

zorg dat ontvangende partijen op de hoogte worden gebracht van correcties en/of 

aanvullingen. De politie is wettelijk gehouden om onrechtmatige verstrekkingen of onjuist 

gebruik van politiegegevens te registreren en daaromtrent inzage te geven aan het College 

Bescherming Persoonsgegevens.  
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Bovendien dient de politie in het jaarverslag van de privacyfunctionaris melding te maken 

van dit besluit en de werking daarvan. 

 

6. Looptijd 

Dit besluit treedt in werking na ondertekening door de korpsbeheerder van de Politie 

Rotterdam – Rijnmond. Dit besluit is geldig tot 31 december 2015; de datum waarop het 

toezichtmodel afloopt. De korpsbeheerder is bevoegd om dit besluit in te trekken op ieder 

moment dat het zwaarwegend algemeen belang niet meer aanwezig wordt geacht. 

 

Dit besluit wordt in origineel bewaard door de privacyfunctionaris van de politie Rotterdam-

Rijnmond.  

 

Aldus besloten en ondertekend te Rotterdam op … maart 2011. 

 

 

 

 

 

Ing. A. Aboutaleb 

Korpsbeheerder politie Rotterdam-Rijnmond  
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Bijlage 5 – Geheimhoudingsverklaring 

 

Toezichtmodel Gemeente Rotterdam 

 

                                      Geheimhoudingsverklaring 

 

Datum: 

 

Ik (naam) 

Geboren op (datum)                                                  te 

 

Bevestig hierbij, dat mij, heden, de uitdrukkelijke verplichting is opgelegd, de zaken, waarvan 

ik door mijn ambt en in relatie tot het opgestelde Convenant met betrekking tot uitwisseling 

van gegevens in het kader van het Toezichtmodel Rotterdam, kennis draag en die mij als 

geheim zijn toevertrouwd of waarvan ik het vertrouwelijke karakter moet begrijpen, niet te 

openbaren aan anderen dan aan hen, aan wie ik volgens de wet of ambtshalve tot 

mededeling verplicht ben. 

 

Een gelijkluidend afschrift is mij verstrekt. 

 

In titel XVII onder het hoofd “schending van geheimen” luidt artikel 272 van het Wetboek van 

Strafrecht: 

 

“Hij die enig geheim waarvan hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat hij uit hoofde van 

ambt, beroep of wettelijk voorschrift dan wel van vroeger ambt of beroep verplicht is het te 

bewaren, opzettelijk schendt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of 

geldboete van de vierde categorie. Indien dit misdrijf tegen een bepaald persoon gepleegd 

is, wordt het slechts vervolgd op diens klacht.” 

 

Rotterdam,       (Handtekening) 
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Bijlage 6 – Capaciteitsinzet toezichtmodel  

Het Toezichtmodel is werkzaam op de onderstaande tijden: 

van maandag tot en met zaterdag tussen 07.00 en 23.00 uur 

op zondag van 8.30 uur tot 17.30 uur  

 

Politie toegewezen aan het Toezichtmodel 

De politie zet vanuit wijkteam Stad per dienst minimaal 4 medewerkers in en heeft 

permanent 1 voertuig (de winkeldiefstallenbus) ter beschikking voor transport van 

aangehouden winkeldieven. 

Op de koopavondregeling zet de politie 8 medewerkers in en zijn er in het politiedistrict 

Rotterdam-Centrum  minimaal twee medewerkers van het fietsteam inzetbaar 

 

Stadstoezicht toegewezen aan het Toezichtmodel 

Stadstoezicht zet per dienst 3 medewerkers, stadswachten, in. Hiervan zijn 2 medewerkers 

volledig bevoegde stadswachten en één toezichthouder/interventiemedewerker met fiscale 

bevoegdheid. Daarnaast zet stadstoezicht op afroep haar fietsteam in.  

 

RET toegewezen aan het Toezichtmodel Centrum 

Dagelijks worden er drie Medewerkers Toezicht  Veiligheid(MTZ) door RET ingezet op het 

Metrostation CS-Rotterdam. Tevens zijn er altijd twee metromedewerkers op het 

metrostation aanwezig. In de omgeving van het Centrum is een Veiligheid Ondersteunigs 

Team(VOT) van RET aanwezig. De VOT is bemand met RET 3 controleurs openbaar 

vervoer(COV/BOA’s). Dit team wordt ingezet bij assistentie verzoeken door toezichthouders. 

  

Metrostation Beurs: 

Iedere vrijdagavond van 18.00 uur tot 21.30 uur is er een controle actie door de COV/BOA 

i.v.m. de koopavond. Daarnaast worden er regelmatig in het centrumgebied korte 

controleacties van 2 uur uitgevoerd. Regelmatig zullen de COV/BOA’s ook (al dan niet in 

samenwerking met de politie) controles uitvoeren in de voertuigen. Dagelijks nemen de 

toezichthouders van de RET deel aan de briefings. Op woensdag worden de MTZ van 

Metrostation CS, voor een deel van de dag, ingezet op de Metrostation Beurs. 

 Dag / dagelijks 

Metrobeheer:  05:20 uur tot 01:15 uur  2 Toezichthouders Metro. 

   08:30 uur tot 01:15 uur 1 Toezichthouder Metro. 

 Extra inzet op vrijdag:  

Veiligheid        08:30 uur tot 21.00 uur 3 Toezichthouders Veiligheid(MTZ). 
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Particuliere Beveiligingsorganisaties toegewezen aan het Toezichtmodel 

In het groot winkelgebeid van het centrum zijn van maandag tot en met vrijdag gedurende 

openingstijden van de winkels gemiddeld 20  particuliere, gecertificeerde, beveiligers tussen 

(deels) in de buitenruimte werkzaam. Op de vrijdagavond, de zaterdag en de zondag zijn er 

circa 35 particuliere beveiligers werkzaam. Het rooster van de deelnemende bedrijven is bij 

de coördinator van het Toezichtmodel bekend. 


