
Schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders zoals bedoeld in artikel 41, 
eerste lid, van het Reglement van Orde voor de vergadering van de Raad der Gemeente 
Leeuwarden

12 februari 2015
Patsercontrole Leeuwarden

Geacht College,

Sinds 2 jaar worden in de regio Rotterdam zogenaamde patsercontroles gehouden. Deze controles 
worden door de politie, het Openbaar Ministerie, de Belastingdienst, de douane en de gemeente 
uitgevoerd.  Recent is besloten om deze succesvolle controles uit te breiden en twee keer per maand 
uit te voeren. Tijdens een patsercontrole wordt gekeken of een auto wel past bij het inkomen van de 
bestuurder.  

Aldus de Rotterdamse Veiligheidswethouder Joost Eerdmans. "Mensen met fout verdiend vermogen 
pakken we hiermee hard aan, net als criminele families, wapenbezit en drugsgeld. We rammelen ze 
alle centen uit de broek. En door ze de auto desnoods af te pakken tref je dit soort lui het hardst. 
Zonder auto ben je natuurlijk niet meer het mannetje in de wijk."

Volgens de Rotterdamse politie werpen de patsercontroles hun vruchten af. "Gemiddeld halen we 
per actie enkele tienduizenden euro’s aan crimineel geld binnen en nemen we vier auto's in beslag. 
We treffen ze in hun bezit. Dat doet veel meer pijn dan twee weken gevangenisstraf."

De VVD Leeuwarden is erg gecharmeerd van deze aanpak en heeft daarom de volgende vragen:

1. Bent u bekend met het bericht van de Telegraaf “Patsercontrole groot succes” 1 en het 
bericht dat op 23 juli 2014 in de Metro Nieuws verscheen met de kop “Patsercontrole verder 
over Rotterdam uitgerold” 2?

1 http://www.telegraaf.nl/tv/nieuws/binnenland/22559696/__Patsercontrole_groot_succes__.html

2 http://www.spitsnieuws.nl/binnenland/2014/07/meer-patsercontroles-rotterdam

http://www.spitsnieuws.nl/binnenland/2014/07/meer-patsercontroles-rotterdam
http://www.telegraaf.nl/tv/nieuws/binnenland/22559696/__Patsercontrole_groot_succes__.html


2. Vinden dergelijke controles ook in Leeuwarden plaats? Zo ja, kunt u aangeven sinds wanneer 
en op welke locaties? Zo nee, waarom niet?

De VVD maakt zich zorgen over de veiligheid in Leeuwarden.  Zo scoort de binnenstad al vele jaren  
een onvoldoende op het gebied van veiligheid en wijken vuurwapengevaarlijke criminelen 
vanuit andere steden uit naar Leeuwarden . Afgelopen weken werd Leeuwarden opgeschrikt 
door 13 straatroven en een schietpartij op klaarlichte dag.  De VVD wil dat deze criminaliteit 
een halt toe wordt geroepen en wil daarvoor alle mogelijke middelen (preventief en repressief)
inzetten. 

3. De VVD pleit voor de invoering van de zgn. patsercontroles in Leeuwarden. Bijvoorbeeld op 
en rond de Weaze. Bent u met ons van mening dat wanneer deze controles nu nog niet in 
Leeuwarden plaatsvinden, we daar zo snel mogelijk mee moeten beginnen? Zo ja, op welke 
termijn en op welke locaties zal hiermee worden gestart? Zo nee, waarom niet? 

Met vriendelijke groet,

Namens de VVD-fractie,

Serge Hollander
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