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Gevraagd besluit 

1. Definitief instemmen met de uitwerking van de proef gerichte wapencontroles na 
aanpassingen op basis van eerdere bespreking in de driehoek (18-01-2021). 

Aanleiding en context 

Tussen 2002 en 2016 hebben gerichte wapencontroles 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 toegenomen. Na verschillende 
besprekingen in de driehoek en de aankondiging van een hernieuwde inzet van het middel heeft de 
driehoek in het najaar van 2020 besloten tot het (laten) uitwerken van een proef met gerichte 
wapencontroles. De gerichte wapencontroles vormen een onderdeel van de wapenaanpak in brede 
zin, waarvoor het college in 2019 vijftien maatregelen heeft gepresenteerd.  
 
Na bespreking in de driehoek van 18 januari 2021 ligt de uitwerking thans weer voor u. In het nieuwe 
stuk zijn de aanwijzingen van de driehoek verwerkt en de aan te wijzen veiligheidsrisicogebieden op 
basis van objectieve cijfers aangeduid.  
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Ad 1: onderdelen proef gerichte wapencontroles 
De uitwerking bestaat uit de volgende onderdelen. 
 

• De Veiligheidsrisicogebieden 
 

o Op basis van drie criteria: 1) het aantal wapenincidenten, 2) de ervaren onveiligheid 
en 3) de mate van slachtofferschap van geweld, zijn een vijftal gebieden op duidelijke 
wijze naar voren gekomen als aan te wijzen veiligheidsrisicogebieden. Het gaat om 
1) Bijlmer-Centrum, 2) Burgwallen Nieuwe-Zijde, 3) Geuzenveld, 4) Dapperbuurt en 
5) Waterlandpleinbuurt. 

 
• De inzet van waarnemers 

o Raadsleden kunnen bij controledagen aanwezig zijn. Zij kunnen vrij observeren en 
zich een mening vormen over de controles, uiteraard zonder dat zij de controles op 
dat moment beïnvloeden. De door raadsleden opgedane bevindingen kunnen bij de 
evaluatie opgehaald en meegenomen worden. 

• De uitvoering van de controles 

o De uitvoering van gerichte wapencontroles ligt bij de politieorganisatie, uiteraard 
zoals altijd in samenwerking met het OM. Op aselectieve wijze zullen burgers 
verzocht worden een controle te ondergaan. Daarbij is ruime aandacht voor de 
communicatie richting de burger. De inzet van technische hulpmiddelen en/of boa’s 
blijkt op dit moment om verschillende redenen niet haalbaar. Per gebied zal sprake 
zijn van maximaal vijf actiedagen. 

• De evaluatiecriteria 

o De evaluatie zal worden vormgegeven op basis van zowel kwantitatieve als 
kwalitatieve data. Daarbij is zowel aandacht voor de controles zelf als voor de 
effecten van de controles. Daarnaast zal evt. jurisprudentie omtrent de proef 
worden meegenomen in de evaluatie.  

• De communicatie over de proef 

o Bij de communicatie over de proef zal oog zijn voor de behoefte van burgers, de 
raad en de pers. De afdelingen Communicatie/Persvoorlichting van de 
driehoeksorganisaties zullen hiertoe worden ingezet. Bij een controle wordt een 
informatiefolder overhandigd met daarin uitleg over de proef en de procedure bij 
evt. klachten. Op deze manier hoeft het klachtrecht niet telkens onnodig ter sprake 
te worden gebracht.  

 






