
 

 

 

 

 

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders 
Coolsingel 40 

3011 AD Rotterdam 

 

 

Schriftelijke vragen over vernederende tweets over daklozen door de politie 

 

 

     Rotterdam, 15 december 2016  

Geachte burgemeester, 

 

De politie en wijkagenten twitteren de laatste weken regelmatig foto’s van dakloze 

Rotterdammers die door hen gewekt, weggestuurd en/of bekeurd zijn. De foto’s worden 

voorzien van bijschriften als: “zwervers veroorzaken veel overlast in de stad”. Op 

sommige foto’s zijn de daklozen herkenbaar in beeld gebracht.  

 

GroenLinks, SP, NIDA en ChristenUnie storen zich aan deze vernederende tweets. Het 

past de politie volgens ons niet deze kwetsbare mensen publiekelijk aan de schandpaal te 

nagelen. 

 

We hebben hierover de volgende vragen: 

  

1. Wilt u ervoor zorgen dat de politie stopt met het tweeten van foto’s van 

Rotterdamse daklozen (al dan niet herkenbaar in beeld gebracht)?  

 

2. Op welke wijze gaat de politie om met de buitenslapers die in Rotterdam worden 

aangetroffen? Hoe worden de aangetroffen Rotterdamse daklozen richting opvang 

en zorg begeleid? Welke afweging vindt plaats om te bepalen of zij bekeurd 

worden (en gebeurt dit ook wanneer de nachtopvang aan haar maximale 

capaciteit zit)?  

 

3. Welke regels en richtlijnen hanteert de Rotterdamse politie met betrekking tot het 

posten van foto’s op social media? Hoe wordt er omgegaan met de privacy van de 

Rotterdammers (al dan niet dakloos, al dan niet verdachte) die door de politie op 

de foto worden gezet? 

 

Momenteel wordt op basis van de weersverwachtingen besloten of de winterregeling voor 

daklozen wel of niet van kracht is. Hierover bestaat veel onduidelijkheid onder de 

gebruikers van de opvang. Verschillende steden hebben daarom besloten een brede 

winterregeling in te voeren die gedurende drie maanden non stop van kracht is. 

 

4. Bent u bereid in Rotterdam een dergelijke eenduidige winterregeling in te voeren? 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Arno Bonte  Josine Strörmann  Nourdin el Ouali Setkin Sies 

GroenLinks  SP    NIDA   ChristenUnie-SGP 


