
EVALUATIE PROEF GWC  OOV 

Opzet evaluatie proef GWK 
De evaluatie zal worden opgesteld door Onderzoek, Informatie & Statistiek (OI&S). Hierbij wordt 
informatie gebruikt die door de politie wordt vastgelegd tijdens en na de controle, en informatie die 
OI&S zelf verzameld op basis van een buurtonderzoek en bestaande monitors. 

Het streven is om de evaluatie zo snel mogelijk na de controleperiode op te leveren. 

 

De gehele evaluatie zal de volgende informatie bevatten: 

 

1. Resultaten politiecontroles 
a. Cijfermatige beschrijving (opbrengsten) controles 
b. Reactie gecontroleerden (cijfermatig en evt inhoudelijke opvallendheden uit de 

debriefing) 
c. Evt. overige bevindingen en geconstateerde opvallendheden 

2. Resultaten buurtonderzoek OI&S 
a. Hoe hebben buurtbewoners de controles ervaren? 
b. Voelen buurtbewoners zich veiliger in hun buurt? 

3. Bevindingen waarnemers  
a. Raadsleden 
b. Niet raadsleden 

4. Klachten 

 
Te verzamelen informatie vanuit de politie tijdens de controles: 

1. Aantal acties per VRG 
2. Aantal gecontroleerden per VRG 

 Uit te splitsen naar: 
1. Voetgangers 
2. Fietsers 
3. Snorfietsers 

3. Aantal voortuigen per VRG 
4. Aantal aanhoudingen per VRG 

 Uit te splitsen naar: 
1. WWM 
2. Drugs 
3. Overig 

5. Aantal inbeslaggenomen wapens per VRG 
 Uit te splitsen naar: 

1. Vuurwapen  
2. Imitatie vuurwapen 
3. Steekwapen WWM 
4. Steekwapen APV 
5. Slagwapen 
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6. Overig 
6. Bijvangst per VRG 

 Uit te splitsen naar: 
1. Harddrugs 
2. Softdrugs 
3. Overig 

7. Reactie van gecontroleerden op controle 
 Uit te splitsen naar: 

1. % Positief 
2. % Negatief 
3. % Neutraal 

 

Te verzamelen informatie vanuit de politie na de controles: 

1. Klachten per controlegebied 
a. Met betrekking tot etnisch profileren 
b. Met betrekking tot andere zaken 

2. Bevindingen van evt waarnemers per controlegebied (te noteren tijdens de debriefing) 
a. Raadsleden 
b. Niet raadsleden 

3. Algemene opvallendheden die tijdens de debriefing naar voren kwamen 

 

Te verzamelen informatie OI&S 

1. Analyse indicatoren Veiligheidsmonitor (vergelijking tranches voor en na controleperiode) 
a. Veiligheidsbeleving in de buurt 
b. Slachtofferschap van geweld 
c. Het vermoeden van het voorkomen van illegaal wapenbezit in de buurt 

2. Onderzoek bewoners en bezoekers van de aan te wijzen gebieden met behulp van 
straatinterviews. De enquête kan worden afgenomen op verschillende plekken in de gehele 
wijk. Er zal worden gestreefd naar een minimum respons van 150 bezoekers/bewoners per 
wijk waar de wapencontroles plaatsvonden. Met deze aantallen kan er in de analyse rekening 
worden gehouden met ondervraagden die op de hoogte waren van de controles en 
ondervraagden die dat niet waren. Het voordeel van deze methode (face to face i.p.v. per post) 
is ook dat het makkelijker is een gevarieerde groep mensen om hun mening te vragen.  

 


