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Onderwerp Aanschrijven op basis van foto's foutief

geparkeerde auto's rondom Poolse

supermarkt Gastelseweg

Betreft het een

raadsvoorste[/raadsmededeling in de

cyctus?

Nee

.betreft toelichtende vragen van technische aard

Beleidsterrein Bestuur

Portefeuiltehouder Niederer

Vanaf de opening van de Poolse supermarkt aan de Gastelseweg ervaren omwonenden van

de Gastelseweg en de Jacob v. Heemskerckstraat forse overlast van bezoekers aan de

supermarkt. Met name het asociaal parkeergedrag is omwonenden en vele weggebruikers

een doorn in het oog.

Door Toezicht & Handhaving is richting omwonenden aangegeven dat zij op basis van foto's

foutief geparkeerde auto's weliswaar niet kunnen bekeuren, maar dat zij wel op basis van

kentekens op foto's de betreffende eigenaar van het voertuig een brief kunnen sturen. Deze

bevestiging richting omwonenden is door Toezicht & Handhaving gedaan op 1 1 mei 2016, 19

oktober 2017 en 9 november 2017.

ln een brief van 14 februari 2018 welke door Toezicht & Handhaving richting een

omwonende is gestuurd wordt echter ineens vermeld dat op basis van de huidige regels over

privacy het aanschrijven op basis van kentekens niet meer mogelijk is.

Letterlijk wordt in de brief aangegeven; "Onze Boa's kunnen de gegevens opvragen van een

eigenaar op basis van het kenteken, maar mogen dit alleen gebruiken om verbaliserend te

kunnen optreden. Deze gegevens mogen wij niet als bestuursorgaan gebruiken.

Aanschrijvingen op basis van foto's met een kenteken worden dus, anders dan eerder

bericht, niet verstuurd".



Omwonenden van de Poolse supermarkt hebben het gevoel dat de eerder genoemde

zinssnede van het aanschrijven op basis van foto met kenteken gebruikt is om hen met een

kluitje het riet in te sturen.

Hierover heeft de VLP de navolgende vragen;

1. Op basis van welk wetsartikel is het aanschrijven op basis van foto met een kenteken

naar eígenaren met foutief geparkeerde auto's verboden?

2.lndien u aangeeft dat de huídige regels over privacy het aanschrijven niet meer

mogelijk maakt, per wanneer is dit dan ingegaan?

3. Hoeveel eigenaren van foutief geparkeerde voertuigen zijn op basis van foto met

kenteken in de periode van 11 mei 2016 tot 14 februari 2018 daadwerkelijk door

Toezicht & Handhaving aangeschreven?

Namens de fractie van de VLP

Wilbert Brouwers



Wij beantwoorden uw vragen als volgt.

Vooraf merken wij het volgende op. Zoals ook gesteld in de beantwoording op uw vraag van

28 augustus 2017, zijn eerder, om precies te zijn in maart 2016, dergelijke

waarschuwingsbrieven verzonden. Om evenwelwerkelijk verbaliserend te kunnen optreden

tegen een foutief geparkeerde auto, blijft een constatering op heterdaad noodzakelijk.

1. &2 Als handhaving middels verbaliseren onvoldoende effect heeft en de overlast te

groot is, is venuerking van de kentekens (op vanuit omwonenden toegezonden

foto's van foutief geparkeerde auto's) verdedigbaar. Dit kan reden zijn om in

bepaalde situaties over te gaan tot het versturen van waarschuwingsbrieven, ter

uitvoering van de publieke taak. Een begrenzing ligt echter in artikel 9 van de

Wet bescherming persoonsgegevens. Dit artikel bepaalt dat de

persoonsgegevens niet verder ven¡rerkt mogen worden op een wijze die

onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor deze zijn verkregen.

ln de door u genoemde periode zijn geen aanschrijvingen op basis van

toegezonden foto's verzonden.
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