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Onderwerp
Aanwijzing veiligheidsrisicogebied per 25 oktober 2018

Geachte leden van de gemeenteraad en fractieondersteuners,

Samenvatting
lk ga op donderdag 25 oktober 2018, na het consulteren van het college van B&W, gebruik maken
van mijn bevoegdheid om een veiligheidsrisicogebied aan te wijzen voor een periode van
donderdag 25 oktober 2018 tot 1 maart 2019 waar preventief gefouilleerd mag worden. Op 24
oktober 2018 heb ik het presidium mondeling over dit besluit bijgepraat.
Wat is de aanleiding?
De gemeenteraad heeft op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (artikel 2:76) aan de
burgemeester de bevoegdheid gegeven tot het aanwijzen van een veiligheidsrisicogebied waarbinnen
de Officier van Justitie gebruik kan maken van de controlebevoegdheden als bedoeld in de artikelen 50,
derde lid,51, derde lid, en 52, derde lid, van deWetwapens en munitie (preventief fouilleren).
ln het verzoek om aanwijzing van een veiligheidsrisicogebied van de Teamchef basisteam Langstraat
van de Politie eenheid Zeeland West-Brabant d.d. 1 oktober 20'18, worden feiten en omstandigheden
beschreven waaruit blijkt dat in het aangewezen veiligheidsrisicogebied sprake is van verstoring van de
openbare orde door de aanwezigheid van (vuur)wapens, dan wel ernstige vrees voor het ontstaan
daarvan. Het bezit en gebruik van (vuur)wapens levert groot gevaar op voor de openbare orde en
de rechtsorde.
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Wat willen we bereiken?
lk wil de informatiepositie van gemeente en politie versterken zodat de gemeente samen met
partners adequaat kan optreden tegen ongewenste situaties zoals verboden wapen- en drugsbezit
maar ook overtredingen van het nachtregister, brandveiligheid, huisvesting en ruimtelijke ordening
lk ga ervan uit dat de inzet van dit instrument bijdraagt aan de aanpak van de overlast en de
onveiligheidsgevoelens in het aangewezen gebied en leidt tot een verbetering van de fysieke
veiligheid alsmede het veiligheidsgevoel van in- en omwonenden.
Wat gaan we daarvoor doen?
ln het door de burgemeester aangewezen veiligheidsrisicogebied kan de officier van justitie
vervolgens een concreet en separaat bevel geven voor de daadwerkelijke fouilleeractie. Op die
fouilleeractie zijn de artikelen 50, derde lid (onderzoek bagage en tassen),51, derde lid
(vervoermiddelen), en 52, derde lid (kleding) van de Wet wapens en munitie van toepassing. Op
grond van het bevel van de officier kan de politie in het gebied, inclusief voor het publiek
toegankelijke gebouwen en plekken, een ieders kleding fouilleren op wapens of munitie. Het is ook
mogelijk vervoermiddelen te doorzoeken en te vorderen dat bagage en tassen ('verpakkingen') die
men bij zich draagt worden geopend. Er is geen concrete verdenking noodzakelijk om tot fouillering
over te gaan.
Voor een ieder is het verplicht het bevel tot preventief fouilleren op te volgen. Dit betekent dat er
wordt afgeweken van het gangbare uitgangspunt dat burgers slechts bijverdenking in de zinvan
artikel 27 Wetboek van Strafvordering opsporingshandelingen moeten toestaan. Als er verboden
wapens worden aangetroffen geldt de reguliere vervolging op basis van de Wet wapens en munitie
Met de politie zijn aanvullende afspraken gemaakt over de feitelijke inzet van de bevoegdheden zodat
de inwoners van de gemeente Loon op Zand zo min mogelijk last ervaren van deze bestuursrechtelijke
maatregel.

a. lnspraak en communicatie
Het besluit wordt, samen met een toelichtende tekst over preventief fouilleren,
gepubliceerd op overheid.nl en ligt gedurende zes weken (bij team veilígheid) ter inzage op het
gemeenschapshuis'Het Klavier' in Kaatsheuvel.
b. Vervolgtraject
lk heb de politie verzocht om de feitelijke inzet van preventief fouilleren nauwkeurig te documenteren
zodat ik, conform artikel 151b lid 6 GW, de gebiedsaanwijzing kan intrekkenzodra de verstoring van

de openbare orde door de aanwezigheid van wapens, dan wel de ernstige vrees voor het ontstaan
daarvan is geweken. lk informeer u eind februari over de feitelijke inzet en mijn besluit om de
aanwijzing wel of niet te verlengen.
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1 . Aanwijzingsbesluit Veiligheidsrisicogebied van Haestrechtstraat e.o
2. Geografische duiding veiligheidsrisicogebied
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