 De politie geeft heeft aangegeven niet te kunnen en willen starten met de proef zolang zware
coronamaatregelen van kracht zijn. De risico’s voor agenten en burgers zijn te groot en niet noodzakelijke
fouilleringen in deze tijd doen af aan het aanzien van de politie. Kan de politie aangeven wanneer verwacht
wordt dat de proef kan aanvangen?

Van:
@amsterdam.nl>
Verzonden: maandag 11 januari 2021 12:16
Aan:
@amsterdam.nl>
Onderwerp: Re: Punten anno BM 13 januari PWC
Akkoord!
Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 11 jan. 2021 om 08:59 heeft
geschreven:

Ha

@amsterdam.nl> het volgende

,

Dankjewel en goed punt. De politie heeft aangegeven niet met de proef te kunnen en willen
aanvangen zolang de zware maatregelen nog van kracht zijn. Ik heb een bullit toegevoegd.
Groet,

Van:
@amsterdam.nl>
Verzonden: zondag 10 januari 2021 21:02
Aan:
@amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: Punten anno BM 13 januari PWC
Ha
Ik heb het ingekort en puntiger gemaakt en vragen gesteld.
Wel nog een vraag: hoe zit het met corona? Gaat de politie aan de slag met fouilleren in coronatijd? Ik
vraag me af of je dan een goede proef kunt doen omdat er procentueel zoveel minder mensen op straat
zijn.
De vraag is dus even of we er niet een tijd aan moeten verbinden. Bijvoorbeeld wanneer de coronaregels
worden versoepeld of vanaf mei/juni (dan is het virus minder hevig). En heeft de politie iets gezegd over
risico’s voor agenten die fouilleren vanwege corona? Daar zal het ook zeker over gaan.
Ik ben er woensdag fysiek bij. Ik bel je dinsdag nog even.
Groet!

Met vriendelijke groet,

Directie Openbare Orde en Veiligheid
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Gemeente Amsterdam
Bezoekadres: Amstel 1
Postbus 202, 1000 AE Amsterdam
T + 31 (0)6
@amsterdam.nl
Van:
@amsterdam.nl>
Verzonden: vrijdag 8 januari 2021 16:51
Aan:
@amsterdam.nl>
Onderwerp: FW: Punten anno BM 13 januari PWC
Ha

,

Hieronder de met
afgestemde bullits voor BM over de proef gerichte wapencontroles.
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.
 De wensen en bezwaren van de raad zijn zoveel mogelijk in het stuk verdisconteerd. Zo is een
initiële focus op middelbare scholen geschrapt en wordt voorgesteld in elk stadsdeel een
veiligheidsrisicogebied aan te wijzen. Dat kan het risico op stigmatisering beperken en past
goed bij een proef – ook vanwege de dark number in de politiecijfers.
 Er is één (ambtelijk) twistpunt over de aselectiviteit. De politie wil iedereen tussen de 12 en 25
standaard te controleren. Dit past niet bij wat u aan de raad heeft toegezegd (volledige
aselectiviteit bij de controle, waarbij alleen ouderen, gezinnen en kinderen niet worden
gefouilleerd). Selectie kan alleen naar plaats en tijd van de acties. Kan de politie bevestigen
dat volledig aselectief wordt gefouilleerd?


 De uitwerking kan na bespreking in de driehoek geagendeerd worden voor de commissie AZ
van 18 februari 2021. De proef kan in principe na bespreking in de commissie (en mogelijk
raad) aanvangen.
 De politie geeft heeft aangegeven niet te kunnen en willen starten met de proef zolang zware
coronamaatregelen van kracht zijn. De risico’s voor agenten en burgers zijn te groot en niet
noodzakelijke fouilleringen in deze tijd doen af aan het aanzien van de politie. Kan de politie
aangeven wanneer verwacht wordt dat de proef kan aanvangen?

Groet,

Met vriendelijke groet,
Dhr

X Directie Openbare Orde en Veiligheid
X Gemeente Amsterdam
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