
RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 42 vragen 
18R. 00463 

Van: college van burgemeester en wethouders 

Datum 14 augustus 2018 

Portefeuillehouder(s) : Burgemeester 

Portefeuille(s) : Openbare orde en veiligheid 

Contactpersoon T. Vermeulen 

Tel.nr. : 8292 

E-mailadres vermeulen.t@woerden.nl 

18R.00463 

( ļ emccnte 
W O E R D E N 

Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 42 van het Reglement van Orde van de 
gemeenteraad gesteld door mw. S. van Megen 
van de Fractie van D66 
over het afleggen van huisbezoeken door de politie naar aanleiding van een sms-actie 
naar vermoedelijke drugsgebruikers 

Beantwoording van de vragen: 

1, Is het college op de hoogte van het voornemen van de politie om huisbezoeken aan vermeende 
drugsgebruikers af te leggen in de gemeente Woerden zoals de verslaggever aangeeft in het artikel? 
Gemeente en politie hebben afgestemd ten behoeve van de voorbereiding van de sms-actie. Onderdeel 
van deze afstemming betrof het afleggen van huisbezoeken door de politie aan inwoners die tevens 
vanwege andere strafbare feiten bij de politie bekend zijn. 

2. Zo ja, hebben deze huisbezoeken reeds plaatsgevonden? Voert men of gaat men deze operatie 
uitvoeren als onderdeel van de SMS-actie drugsgebruikers? 
De huisbezoeken in Woerden hebben nog niet plaatsgevonden. Het afleggen van huisbezoeken wordt 
nadrukkelijk niet als onderdeel van de sms-actie uitgevoerd, de sms-actie vormt op zichzelf geen aanleiding 
voor een huisbezoek door de wijkagent. 

Er worden slechts huisbezoeken afgelegd aan personen die al eerder vanuit strafrechtelijke onderzoeken 
bij de politie bekend zijn en tevens een sms-bericht hebben ontvangen als gevolg van de sms-actie. De 
wijkagenten hebben inzage gekregen in de verzendlijst van de sms-actie om te kunnen bepalen of zij 
personen herkenden bij wie dit het geval is. Het gaat hierbij om personen die onder andere bij de politie 
bekend zijn in relatie tot recente betrokkenheid bij drugscriminaliteit, recente verstoringen van de openbare 
orde in de horeca, recent huiselijk geweld, recentelijk rijden onder invloed van verdovende middelen of 
problematisch drugsgebruik. Dit zijn slechts enkele voorbeelden, deze zijn niet limitatief. Het is aan de 
desbetreffende wijkagent om de afweging te maken of de aanvullende omstandigheden aanleiding geven 
voor het afleggen van een huisbezoek. 

Het afleggen van dergelijke huisbezoeken behoort tot de standaardwerkzaamheden van een wijkagent en 
gebeurt vaker. Het is zeer aannemelijk dat ook zonder de voorafgaande sms-actie de wijkagenten een 
afweging hadden gemaakt of er een aanleiding was voor het afleggen van een huisbezoek. Het beeld dat in 
de media wordt geschetst suggereert dat willekeurig of massaal huisbezoeken worden afgelegd, slechts 
omdat iemand een sms-bericht in het kader van de sms-actie heeft ontvangen. Dit beeld is pertinent onjuist. 

3. Zo nee, zijn er verschillen in aanpak tussen de gemeente Oudewater en Woerden? Het raadsvoorstel 
beoogde aan te sluiten bij de werkwijze in Montfoort en Oudewater. Was voorafgaand aan de SMS-actie 
bekend dat deze gemeenten ook huisbezoeken wilden verrichten? 
Er zijn geen verschillen in de aanpak tussen de gemeente Woerden en Oudewater. Voorafgaand aan de 
sms-actie was bekend dat ook de gemeenten Oudewater, Montfoort en Lopik hebben ingestemd met het 
afleggen van huisbezoeken door de wijkagent aan personen die mede vanwege andere incidenten bij de 
politie bekend zijn. Nadrukkelijk hebben de gemeenten die binnen het werkgebied van het basisteam De 
Copen vallen de samenwerking gezocht om een integrale aanpak te hanteren. 
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4. Is het college van mening dat het genomen raadsbesluit voldoende aanleiding en ruimte geeñ voor een 
vervolgactie als deze zonder vooraf de raad hierbij te betrekken? Deelt het college de mening van D66 dat 
huisbezoeken repressief zijn en het preventieve karakter van de SMS-actie daarmee tekort gedaan wordt? 
Het afleggen van huisbezoeken door de politie aan personen die vanwege andere incidenten bij de politie 
bekend zijn, is dagelijks werk van de politie. De gemeente is hier verder niet bij betrokken. Het college 
beschouwt het afleggen van deze huisbezoeken als een eigenstandige afweging van de politie. De politie 
legt de huisbezoeken met name af vanuit een preventief oogpunt, door middels een dergelijk gesprek zicht 
te krijgen van de situatie. Wanneer deze dermate zorgwekkend en/of structureel is kan de politie een 
signaal richting hulpverlenende instanties (zoals gemeente of Veilig Thuis) afgeven zodat mogelijke 
escalatie voorkomen kan worden en vervult hiermee een belangrijke signalerende functie. 

5. Voor het afleggen van huisbezoeken heeft de politie adresgegevens nodig. Op welke wijze zijn deze 
verkregen? Vinden de bezoeken plaats op verzoek van de ontvanger van de SMS, had de dealer deze 
gegevens in zijn bezit of vraagt men NAW-gegevens op bij telefoonproviders? 
De adresgegevens die door de politie zijn gebruikt om te beoordelen of een huisbezoek gepast is betreffen 
bestaande politiegegevens die voor een belangrijk deel voortkomen uit een strafrechtelijk onderzoek. De 
(gegevens van ) personen die voor een huisbezoek in aanmerking komen, zijn vanwege een strafrechtelijk 
onderzoek en/of eerdere incidenten bij de politie bekend. Er zijn geen NAW-gegevens opgevraagd bij 
telefoonproviders of andere partijen ten behoeve van het uitvoeren van de huisbezoeken. 

6. Wat is de gehanteerde werkwijze bij de genoemde huisbezoeken? Wordt ervan uitgegaan dat de 
bezochte persoon drugs gebruikt? Neemt de politie vooraf telefonisch contact op met de persoon in 
kwestie? 
De politie hanteert enkele uitgangspunten voor het afleggen van de huisbezoeken in kwestie. Het 
huisbezoek wordt voorafgaand niet aangekondigd aan de persoon in kwestie. Het bezoek vindt bij voorkeur 
plaats in burgerkleding en dus zonder politiekleding. In de huisbezoeken in kwestie vindt het gesprek enkel 
plaats met de ontvanger van het sms-bericht, behalve wanneer een ontvanger er uit op eigen initiatief 
expliciet voor kiest om (een) derde(n) te betrekken. De privacy van de ontvanger van het sms-bericht wordt 
hierbij zoveel mogelijk in acht genomen. Of ervan wordt uitgegaan dat de bezochte persoon drugs gebruikt 
is afhankelijk van de specifieke situatie. Het is geen standaardaanname. 

Bovenstaande uitgangspunten komen grotendeels overeen met de uitgangspunten voor huisbezoeken in 
zijn algemeenheid, zoals wijkagenten deze op dagelijkse basis uitvoeren. 

7. En wat is de consequentie voor eventuele huisgenoten en hun relatie met de vermeende 
drugsgebruiker? Op welke wijze wordt voorzien in de nazorg, specifiek als er minderjarigen tot het 
huishouden behoren? 
Er vinden tijdens de huisbezoeken geen gesprekken plaats met de eventuele huisgenoten, behalve op het 
moment dat de ontvanger van het sms-bericht op eigen initiatief expliciet kiest om deze personen te 
betrekken. Op voorhand vindt er geen nazorg plaats voor huisgenoten. Op het moment dat dit naar het 
oordeel van de wijkagent nodig is wordt dit volgens de reguliere procedures uitgevoerd. 

Bijlagen: 

De ingekomen brief met corsanummer: 18.014291 
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De secretaris De burgemeester 

drs. M.H.J, van Kruijsbergen MBA V.J.H. Molkenboer 
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From: Tobeas, Mark <tobeas.m>
Sent: dinsdag 10 juli 2018 10:12:39
To: Tobeas, Mark
Cc: Stadhuis 
Subject: Artikel 42-vragen D66 inzake huisbezoeken politie aan vermeende drugsgebruikers
Attachments: artikel 42 d66 vragen m.b.t. huisbezoeken politie aan vermeende drugsgebruikers.pdf 

Aan het college

CC raad

Bijgaand treft u een reeks schriftelijke vragen ex artikel 42 van het RvO aan van de D66fractie, betreffende inzake huisbezoeken politie aan 

vermeende drugsgebruikers.

Conform het RvO dient het college de vragen binnen een termijn van 30 dagen te beantwoorden (9 augustus a.s.), maar gelet op het zomerreces kan 

de beantwoording langer duren, zie ook de eerdere brief vanuit het college.

Met vriendelijke groet,

Mark Tobeas| griffier | Gemeente Woerden 

Postbus 45, 3440 AA Woerden | De Bleek 10, 3447 GV Woerden

T 0348  428 510 |M 06  25 72 36 43 |E tobeas.m@woerden.nl | raadsgriffie@woerden.nl

W gemeenteraad.woerden.nl



 
 

Artikel 42 vragen Drugsbezoeken 
  

Op 25 januari 2018 heeft de gemeenteraad ingestemd met het raadsvoorstel SMS-actie 

drugsgebruikers (17R.00978). Met dit besluit hebben we onze goedkeuring gegeven aan een SMS-

actie waarbij de politie onder bepaalde voorwaarden een bericht verstuurt naar telefoonnummers 

waarmee opgepakte drugsdealer(s) recent en herhaaldelijk contact hebben gehad. Het doel van deze 

actie is vooral gericht op het waarschuwen van drugsgebruikers in het kader van de volksgezondheid 

en het strafbaar handelen. Daarbij wordt de ontvanger verwezen naar de hulpverlenende instanties. 

 

In een artikel op Woerden.TV van 5 juli jl. hebben we gelezen dat de politie ook huisbezoeken aflegt in 

het verlengde van de SMS-actie. De politie van Oudewater geeft via social media aan met 

wijkagenten reeds een aantal gebruikers bezocht te hebben. En volgens de verslaggever van 

Woerden.TV zullen ook in Harmelen drugsgebruikers thuis worden opgezocht. 

 

Het preventieve karakter van de actie dreigt daarmee naar de achtergrond te verdwijnen en dat 

betreurt de fractie van D66. Daarom hebben wij de volgende vragen: 

 

1.    Is het college op de hoogte van het voornemen van de politie om huisbezoeken aan 

vermeende drugsgebruikers af te leggen in de gemeente Woerden zoals de verslaggever 

aangeeft in het artikel?  

2.    Zo ja, hebben deze huisbezoeken reeds plaatsgevonden? Voert men of gaat men deze 

operatie uitvoeren als onderdeel van de SMS-actie drugsgebruikers? 

3.    Zo nee, zijn er verschillen in aanpak tussen de gemeente Oudewater en Woerden? Het 

raadsvoorstel beoogde aan te sluiten bij de werkwijze in Montfoort en Oudewater. Was 

voorafgaand aan de SMS-actie bekend dat deze gemeenten ook huisbezoeken wilden 

verrichten? 

4.    Is het college van mening dat het genomen raadsbesluit voldoende aanleiding en ruimte 

geeft voor een vervolgactie als deze zonder vooraf de raad hierbij te betrekken? Deelt het 

college de mening van D66 dat huisbezoeken repressief zijn en het preventieve karakter van 

de SMS-actie daarmee tekort gedaan wordt? 

5.    Voor het afleggen van huisbezoeken heeft de politie adresgegevens nodig. Op welke wijze zijn 

deze verkregen? Vinden de bezoeken plaats op verzoek van de ontvanger van de SMS, had de 

dealer deze gegevens in zijn bezit of vraagt men NAW-gegevens op bij telefoonproviders?  

6.    Wat is de gehanteerde werkwijze bij de genoemde huisbezoeken? Wordt ervan uitgegaan dat 

de bezochte persoon drugs gebruikt? Neemt de politie vooraf telefonisch contact op met de 

persoon in kwestie? 

7.    En wat is de consequentie voor eventuele huisgenoten en hun relatie met de vermeende 

drugsgebruiker? Op welke wijze wordt voorzien in de nazorg, specifiek als er minderjarigen 

tot het huishouden behoren? 

 

Wij verzoeken het college de vragen telkens te voorzien van een adequate toelichting. 

 

Namens de fractie van D66 Woerden, 

Saskia van Megen 

 

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Commissie-Middelen/2018/16-januari/20:00/17r-00978-rv-instemmen-met-voorwaarden-condities-sms-actie-drugsgebruikers-merged-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Commissie-Middelen/2018/16-januari/20:00/17r-00978-rv-instemmen-met-voorwaarden-condities-sms-actie-drugsgebruikers-merged-1.pdf
https://woerden.tv/politie-bezoekt-drugsgebruikers-thuis/
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