De stadswacht in ere hersteld
Het zal niemand ontgaan
zijn dat deze week in het
teken staan van aangrijpende maatregelen van
het nieuwe kabinet.
Vanuit de Rijksoverheid wordt op tal van
terreinen geld bijeengesprokkeld om de
welvaartsstaat ook op
langere termijn in stand
te houden. Ook op gemeentelijk niveau wordt
van alles geprobeerd om de gemeentekas te
spekken. Nu de onroerende zaakbelasting
door de dalende huizenprijzen minder opbrengst genereert, heeft een gemeente een
nieuw speeltje in handen: de stadswacht.
Eerlijk is eerlijk: de introductie van de stadswacht was niet bepaald gelukkig te noemen.
Oorspronkelijk werden deze stadswachten
onder de paraplu van Melkertbanen in het
leven geroepen. Alleen al de naam ‘Melkert’
zorgde toen al voor hilariteit. Niet direct een
naam die je als naamgever zou koppelen aan
een elitecorps.
In de tijd van Rembrandt waren bepaalde
stadswachten (nachtwachten) meestal leden
van de gegoede burgerij, die nota bene door
Rembrandt zijn vereeuwigd op zijn meest beroemde doek.
De tijden zijn wel veranderd. De huidige straatbeveiligers worden in de regel niet erg serieus
genomen: in de ogen van het grote publiek zijn
dit mensen met een uniform zonder enige bevoegdheid. Ze worden door hen gezien als een
soort goedbedoelde stadspadvinders, die niet
bindende adviezen geven of je ergens wel of
niet mag fietsen. De vermanende vinger van de
stadswacht wordt dan in de regel genegeerd.
Ten onrechte. Het tij is gekeerd voor de stadwacht. En hoe..!

De stadswacht heeft inmiddels de mogelijkheid
om bekeuringen uit te
schrijven en daar wordt
in de praktijk steeds vaker
gebruik van gemaakt. Duizenden bonnen worden
uitgeschreven voor het
aanbieden van huisvuil,
wildplassen en hondenpoep op de stoep. Stadswachten kunnen boetes
van 120 euro uitdelen.
Gemeenten krijgen zelf 40
euro per boete, het restantbedrag gaat naar het
CJIB. Big business dus voor een gemeente, zeker
in tijden dat er op de centjes gelet moet worden.
Rotterdam, koploper als het gaat om het uitdelen van dergelijke boetes, hanteert een zwaarder
strafsysteem. Bij drie overtredingen kan de overtreder kiezen tussen 500 euro of drie dagen werken bij de gemeentereiniging. Met een aantal van
dit soort “veelplegers” per maand wordt dus een
fulltime baan uitgespaard…
In Roermond zijn dit jaar bij wijze van proef
stadswachten met bijzondere bevoegdheden
geïnstalleerd, de zogenaamde “boa’s”. Deze
winkelboa heeft de bevoegdheid om op te treden
bij een eenvoudige winkeldiefstal. In zo’n situatie
kan de boa bepaalde handelingen van de politie
overnemen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het
opnemen van de aangifte, het opmaken van een
proces verbaal, het fouilleren van de verdachte,
het vervoeren van de verdachte naar het politiebureau en het overdragen van de verdachte aan
de politie.
Kortom: het is afgelopen met de flauwe grappen
over de stadswachten. U kunt anders net als in
Rotterdam een aantal dagen het vuil ophalen in
de gemeente Roermond of kiezen voor een dikke
prent. In beide gevallen zal de gemeente Roermond u dankbaar zal zijn.
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