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Gevraagd besluit 

U wordt geadviseerd: 

• V.1: Het advies is om in alle stadsdelen ten minste een veiligheidsrisicogebied aan te 
wijzen in het belang van een goede en goed verdedigbare proef. U wordt geadviseerd 
hiermee in te stemmen. 

• V.2: Het advies is om de daadwerkelijke gebieden te selecteren op basis van een 
combinatie van de hierboven beschreven criteria. Hierbij lijken twee opties het meest 
aan te raden: 

o Optie 1: Het aanwijzen van de directe omgeving van (enkele) scholen tot 
veiligheidsrisicogebied, met de voorwaarde dat deze scholen zich bevinden in 
een gebied waar 1) sprake is van relatief veel incidenten waarbij sprake is van 
het gebruik van een wapen, en 2) De veiligheidsgevoelens relatief laag zijn. Dit 
zal waarschijnlijk leiden tot het aanwijzen van de omgeving van enkele 
middelbare scholen in Bijlmer Centrum, Noord-Oost, Slotermeer en Osdorp. 
Dit zou wel tot onrust kunnen leiden. Een goede communicatie is dan ook 
noodzakelijk.  

o Optie 2: Het aanwijzen van gebieden rond locaties waar veel sprake is van 
misdrijven waarbij wapens worden gebruikt, en waar relatief veel mensen 
aangeven slachtoffer te worden van geweld. Dit zou leiden tot het aanwijzen 
van gebieden in Centrum en enkele (metro)stations in Nieuw-West, Zuidoost 
en Noord. 

o U wordt geadviseerd in te stemmen met het uitwerken van beide opties. De 
verdere uitwerking behelst het uittekenen van de veiligheidsrisicogebieden. 

• V.3: U wordt geadviseerd in stemmen met de andere onderdelen van de uitwerking 
van de proef, te weten: de inzet van waarnemers, de uitvoering van de controles, de 
evaluatiecriteria en de communicatie over de proef.  

Aanleiding en context 

Gerichte wapencontroles, in de volksmond bekend als preventief fouilleren, hebben tussen 2003 en 
2014 onderdeel uitgemaakt van de aanpak van (vuur)wapens in Amsterdam. Naar aanleiding van de 
toename van geweldsincidenten waarbij ook wapens zijn gebruikt is de roep om de terugkeer van 
het instrument van verschillende kanten toegenomen. Na verschillende besprekingen in de driehoek 
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Communicatie: 

Voor de start van de proef zal gecommuniceerd worden over de inzet van het van gerichte 
wapencontroles. Ook tijdens en na de proef zullen burger, pers en raad geïnformeerd worden over 
de voortgang en de resultaten van de proef. Hierbij is een rol weggelegd voor de afdelingen 
Communicatie/Persvoorlichting van de driehoekspartners waarbij de gemeente Amsterdam de 
coördinatie op zich zal nemen.  




