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Punten anno BM 13 januari PWC

Ha
Zie hieronder mijn suggestie voor de bullits voor BM over de proef gerichte wapencontroles
wil ze uiterlijk
maandag hebben en ik heb met
afgesproken dat zij ze vandaag krijgt. Lukt dat voor jou? Volgens mij spreken
de stukken verder redelijk voor zich.








Het stuk is een gezamenlijk product van OOV, politie en OM en is na een goede en intensieve samenwerking
tot stand gekomen.
In het stuk is al rekening gehouden met mogelijke kritiek op de proef vanuit de raad. Zo is een initiële focus
op middelbare scholen geschrapt en wordt voorgesteld in elk stadsdeel een veiligheidsrisicogebied aan te
wijzen.
De uitwerking heeft geen grote twistpunten opgeleverd behalve waar het gaat om de aselectiviteit van de te
controleren personen. Kinderen, gezinnen en ouderen zijn eerder door de driehoek uitgesloten van
controles. De politie (en in mindere mate het OM) stelde daarnaast voor iedereen tussen de 12 en 25
standaard te controleren. Dat dit mogelijk zou leiden tot het controleren van ‘the usual suspects’ werd niet
bezwaarlijk bevonden. Uiteindelijk is deze focus niet in het stuk opgenomen. Indien politie deze focus toch
wil gaan toepassen zou de HC dit in de driehoek moeten inbrengen. Indien dit niet gebeurt dient vast te
staan dat de proef – afgezien van genoemde uitzonderingen ‐ volledig aselectief zal plaatsvinden. U kunt om
bevestiging van de aselectiviteit vragen.
Voorts heeft de politie gegevens aangeleverd zodat een eerste omschrijving van de mogelijke
veiligheidsrisicogebieden gemaakt kon worden.

De uitwerking kan na bespreking in de driehoek geagendeerd worden voor de commissie AZ van * De proef
kan na bespreking in de commissie (en mogelijk raad) aanvangen.
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