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MOTIE VAN DE RAADSLEDEN KARIN KAYADOE (LEEFBAAR RIDDERKERK), LUCIEN 
WESTBROEK (PARTIJ 18PLUS), VICTOR MIJNDERS (CDA), KEES VAN DER DUIJN SCHOUTEN 
(SGP), PETRA VAN NES-DE MAN (BURGER OP 1), ILSE VERDIESEN (VVD), JIM KLOOS (ECHT 
VOOR RIDDERKERK) EN CORA VAN VLIET (ECHT VOOR RIDDERKERK) 
INZAKE PREVENTIEF FOUILLEREN EN MESSENVERBOD 
 
 
Voorgesteld: 13 februari 2020  
 
Nr. 2020 - 57 
 
De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen in zijn vergadering van 13 februari 2020, gehoord hebbend 
de interpellatie over de gebeurtenissen op 31 januari 2020; 
 
overwegende dat: 
 

a. er in de afgelopen jaren meerdere geweldsincidenten met steekwapens hebben 
plaatsgevonden; 

b. op grond van artikel 151b Gemeentewet de raad bij verordening de burgemeester de 
bevoegdheid kan verlenen om bij verstoring van de openbare orde door de aanwezigheid van 
wapens, dan wel bij ernstige vrees voor het ontstaan daarvan, een gebied, met inbegrip van 
de daarin gelegen voor het publiek openstaande gebouwen en daarbij behorende erven, aan 
te wijzen als veiligheidsrisicogebied; 

c. in een veiligheidsrisicogebied de officier van justitie de bevoegdheden, bedoeld in de artikelen 
50, derde lid, 51, derde lid, en 52, derde lid, van de Wet wapens en munitie kan toepassen en 
daarmee ruimere bevoegdheden heeft om op te treden ten aanzien van (mogelijk) 
wapenbezit; 

d. daarmee binnen een veiligheidsrisicogebied de officier van justitie de politie kan gelasten tot 
preventief fouilleren op verboden wapenbezit. De politie dan personen kan fouilleren zonder 
dat een concrete verdenking tegen de persoon in kwestie bestaat. Daarmee preventief 
fouilleren eerder een controlemiddel ter voorkoming van (gewelds)misdrijven in een gebied is 
en afwijkt van het gangbare uitgangspunt dat slechts bij verdenking in de zin van Artikel 27 
Wetboek van Strafvordering opsporingshandelingen op burgers van toepassing zijn; 

e. in de Algemene Plaatselijke Verordening Ridderkerk 2018, thans onder 2.76 
Veiligheidsrisicogebieden, niet de bevoegdheid van de burgemeester is opgenomen om 
veiligheidsrisicogebieden aan te wijzen; 

f. meerdere gemeenten, vanwege eerdergenoemde geweldsincidenten, een ‘messenverbod’ 
hebben opgenomen in hun Algemene Plaatselijke Verordening; 

g. het in deze gemeenten verboden is op de door de burgemeester aangewezen wegen, met 
inbegrip van daarvan gelegen, voor het publiek toegankelijke gebouwen, messen of andere 
voorwerpen die als steekwapen kunnen worden gebruikt bij zich te hebben; 

h. politie en toezichthouders met een dergelijke regelgeving, bij constatering van messen (niet 
vallende onder de Wet wapens en munitie) en andere voorwerpen die als steekwapen kunnen 
worden gebruikt en niet dusdanig zijn ingepakt dat deze niet voor dadelijk gebruik kunnen 
worden aangewend, mogen handhaven; 

 
is van mening dat: 
 

1. een ieder veilig dient te zijn en zich veilig dient te voelen in Ridderkerk; 
2. gezien de huidige ontwikkelingen met betrekking tot criminaliteit in onze gemeente de 

burgemeester in staat moet zijn om preventief en repressief handvatten voorhanden te 
hebben om de openbare orde te handhaven; 

3. preventief fouilleren uitstekend ingezet kan worden als controlemiddel ter voorkoming van 
misdrijven; 

4. mensen, waaronder jongeren, niet met messen en andere steekwapens rond horen te lopen, 
zeker niet op en rondom scholen, sportverenigingen en winkelgebieden; 

 
verzoekt het college om: 
 

http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0008804&artikel=50&g=2016-11-02&z=2016-11-02
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0008804&artikel=50&g=2016-11-02&z=2016-11-02
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0008804&artikel=51&g=2016-11-02&z=2016-11-02
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0008804&artikel=52&g=2016-11-02&z=2016-11-02
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0001903&boek=Eerste&titeldeel=II&artikel=27&z=2016-12-01&g=2016-12-01
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0001903&boek=Eerste&titeldeel=II&artikel=27&z=2016-12-01&g=2016-12-01
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a. op korte termijn en in elk geval uiterlijk in de raadsvergadering van 28 mei 2020 de raad 

een voorstel tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Ridderkerk 2018 te doen, 
om de burgemeester de bevoegdheid te geven veiligheidsrisicogebieden aan te wijzen; 

b. tevens op dezelfde termijn de raad een voorstel tot wijziging van de Algemene Plaatselijke 
Verordening 2018 te doen, met een artikel inzake verbod messen en steekwapens, zoals 
bijvoorbeeld is opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening van Amsterdam, 
Leeuwarden en Almere; 

 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
 
De raadsleden, 
 
 
 
Karin Kayadoe, Leefbaar Ridderkerk  Lucien Westbroek, Partij 18PLUS Victor Mijnders, CDA 
 
 
 
 
Kees van der Duyn Schouten, SGP Petra van Nes-de Man, Burger op 1 Ilse Verdiesen, VVD  
 
 
 
 
Jim Kloos, Echt voor Ridderkerk Cora van Vliet, Echt voor Ridderkerk 
 

 

  

Aangenomen Verworpen
 

Voor 26: LR, P18P, CDA, SGP, Bo1, VVD, EvR, PvdA, CU, D66 

Tegen 1: GL 

 

Afgedaan in de raadsvergadering van 7 juli 2020 met raadsbesluit Algemene Plaatselijke Verordening Ridderkerk 

2020 

 

 

 


