
Rotterdam, 1 maart 2021. 21bb002824

Onderwerp:
Beantwoording van de schríftelijke vragen van het raadslid P.J.H.D. Verkoelen (50PLUS) 
over 'ook Rotterdam treedt stevig op tegen de coronamaatregelenľ.

Portefeuillehouder: A. Aboutaleb

Aan de Gemeenteraad.

Op 2 februari 2021 stelde P.J.H.D. Verkoelen (50PLUS) het college schríftelijke vragen 
over 'ook Rotterdam treedt stevig op tegen de coronamaatregelenľ. (21bb001553) 
Gezien de aard van de vragen wordt geacht dat deze aan de burgemeester zijn gesteld.

inleidend wordt gesteld:
‘De politie in Den Haag heeft voor het niet naleven van de avondklok de afgelopen week 
maar liefst 10.810 bekeuringen uitgedeeld. Dat is een inkomstenbron van 1.026.950 
euro. Daarnaast gingen er in de stad van Recht ã Vrede ook nog eens 12.938 mensen 
op de bon voor het niet voldoen aan de mondkapjesplicht en 610 personen kregen een 
waarschuwing omdat ze zich niet aan andersoortige coronamaatregelen hielden zo staat 
te lezen in Dagblad 070.’

Hieronder volgen de vragen en mijn beantwoording:

Vraag 1:
Kan het college van B&W aangeven hoe het staat in Rotterdam met betrekking tot 
het aantal bekeuringen voor het niet naleven van de avondklok?

Antwoord:
Sinds de invoering van de avondklok op 24 januari tot en met 18 februari zijn er in 
Rotterdam 2168 bekeuringen uitgeschreven voor het niet naleven van de avondklok.

De in de inleiding van deze vragen genoemde aantallen van boetes voor de avondklok, 
het niet dragen van een mondkapje en de waarschuwingen voor andersoortige 
coronamaatregelen betreffen landelijke cijfers en niet specifiek de politie-eenheid Den 
Haag.

Vraag 2:
Kan het college van B&W aangeven hoeveel dat aan inkomsten voor de gemeente 
heeft opgeleverd?

Antwoord:
Het boetebedrag voor hei niet naleven van de avondklok bedraagt 95 euro.
Dit levert geen inkomsten op voor de gemeente, omdat de opbrengsten van boetes naar 
de staatskas vloeien.
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Vraag 3:
Kan het college van B&W ook aangeven hoeveel mensen op de bon gingen voor 
het niet dragen van de mondkapjes?

Antwoord:
Met de invoering van de wet tijdelijke maatregelen C-ovid-19 (Twm) op 1 december 2020 
is het dragen van een mondkapje in publieke binnenruimten verplicht. Van 1 december 
2020 tot en met 18 februari 2021 zijn er in Rotterdam 118 bekeuringen uitgeschreven 
voor het niet dragen van een mondkapje in de publieke binnenruimte.

Vraag 4:
Kan het college van B&W aangeven wat dat aan inkomsten voor de stadskas heeft 
opgeleverd?

Antwoord:
Het boetebedrag voor het niet dragen van een mondkapje bedraagt 95 euro. Voor 
personen in de leeftijd 13 tot 16 jaar oud bedraagt het boetebedrag 38 euro.
Dit levert geen inkomsten op voor de gemeente, omdat de opbrengsten van boetes naar 
de staatskas vloeien.

Vraag 5:
En tenslotte kan het college van B&W aangeven hoeveel personen er een 
waarschuwing kregen voor het overtreden van andersoortige coronamaatregelen 
zoals het niet voldoende afstand houden (de 1,5 meter maatregel)?

Antwoord:
Sinds invoering van de Twm op 1 december 2020 tot en met 18 februari 2021 zijn er in 
Rotterdam door politie en handhavers 364 waarschuwingen gegeven voor het 
overtreden van de coronamaatregelen. Deze waarschuwingen houden in dat bij een 
volgende overtreding een boete wordt opgelegd. Van deze waarschuwingen zijn de 
bestuurlijke waarschuwingen uitgezonderd.

Van 1 december 2020 tot en met 23 februari 2021 heb ik 79 schríftelijke bestuurlijke 
waarschuwingen gegeven op grond van de Twm. Hierbij wil ik aangeven dat het eerder 
gemelde aantal bestuurlijke waarschuwingen op grond van de Twm hoger was dan 
daadwerkelijk het geval was. Per abuis zijn in de collegebrief over de ontwikkelingen en 
maatregelen coronavirus van 19 februari alle ingestuurde dossiers vermeld (111) in 
plaats van het aantal afgegeven bestuurlijke waarschuwingen. In de eerstvolgende brief 
van het college wordt dit ook vermeld en hersteld.

De meeste bestuurlijke waarschuwingen die zijn afgegeven waren naar aanleiding van 
de overtreding van de maatregel sluiting publieke plaats, al dan niet in combinatie met 
overtreding van de veilige afstandsnorm en de mondkapjesplicht.

Nieuwenhuizen
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