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Geachte heren Kardol en Westbroek,  
 
In uw brief van 1 juni jl. heeft u vragen gesteld over de uitkomsten van het preventief fouilleren. 
Onderstaand leest u onze reactie op de door u gestelde vragen. Preventief fouilleren is een effectief 
(preventief) middel om mensen ertoe te bewegen geen wapens bij zich te dragen in de openbare ruimte 
en om aangetroffen wapens in beslag te kunnen nemen. Het is echter ook een zwaar middel en een 
‘ultimum remedium’ dat alleen in bepaalde situaties ingezet kan worden en voor een bepaalde duur. Het 
maakt inbreuk op de privacy en lichamelijke integriteit van burgers en mag dan ook niet meer dan 
noodzakelijk ingezet worden.  

 
Vraag 1 
Uit de RIB blijkt dat in meer dan 10% van de controles wapens of middelen zijn aangetroffen in de 
aangewezen Ridderkerkse veiligheidsrisicogebieden. Hoe duidt u deze cijfers qua ernst?  
 
Antwoord: 
Dit is lastig te zeggen, omdat we nog geen vergelijkingen kunnen trekken. Dit was de eerste keer dat het 
instrument is ingezet. De aantallen hadden hoger kunnen zijn, maar vanwege de coronamaatregelen, 
hebben we het instrument niet optimaal kunnen inzetten en zijn er alleen kleinschalige acties gehouden. 
Echter is ieder aangetroffen wapen één teveel.  
 
Vraag 2 
Wat zegt het aantal aangetroffen wapens volgens het college in relatie tot het instrument 
veiligheidsrisicogebieden? Bewijst het aanwijzen van veiligheidsrisicogebieden haar waarde?  
 
Antwoord: 
We hebben zichtbare resultaten. Daaruit blijkt dat het instrument niet voor niets is ingezet. Aanwijzen van 
gebieden bewijst absoluut zijn waarde. Ieder wapen dat van de straat gehaald wordt draagt bij aan de 
openbare orde en veiligheid, maar het instrument kan niet zondermeer ingezet worden.  
 
 



 
 

Vraag 3 
Kan een ‘aanwijzing veiligheidsrisicogebied’ worden verlengd?  
 
Antwoord: 
Indien de politie het nodig acht en het OM hiermee instemt is het mogelijk opnieuw gebieden aan te 
wijzen.   
 
Vraag 4 
Bent u van mening dat de urgentie van de problematiek is verminderd ten opzichte van de periode op 
grond waarvan de veiligheidsrisicogebieden zijn aangewezen (de periode van ‘kleine jongens met grote 
messen’), ook als daarbij wordt uitgegaan van het feit dat door COVID-19 scholen voor langere tijd geen 
fysiek les hebben gegeven?  
 
Antwoord: 
Het dragen van messen lijkt gemeengoed te worden. In die zin blijft de urgentie hoog, omdat we niet 
willen dat jongeren überhaupt met messen/wapens rondlopen. Als we kijken naar de cijfers van het aantal 
incidenten die hebben plaatsgevonden en nodig zijn voor het aanwijzen van een veiligheidsrisicogebied, 
is die urgentie er op dit moment niet. Het is daarom van belang dat er ingezet wordt op preventie en 
bewustwording onder jongeren. Daarnaast is het aankomend verbod op de verkoop van messen aan 
jongeren een belangrijke stap in de strijd tegen ‘kleine jongens met grote messen’.  
 
Vraag 5 
In vervolg op vraag 4. Zo ja, waar baseert u dat op? Zo nee, wat zijn uw afwegingen geweest om niet tot 
verlenging van de aangewezen veiligheidsrisicogebieden in Ridderkerk over te gaan?  
 
Antwoord: 
Preventief fouilleren mag maar voor bepaalde tijd ingezet worden. De noodzakelijkheid voor het opnieuw 
aanwijzen moet met cijfers onderbouwd worden. Op het moment dat het preventief fouilleren afliep, was 
er geen aanleiding om door te gaan. Indien cijfers uitwijzen dat het nodig is, kunnen er opnieuw gebieden 
aangewezen worden.   
 
Vraag 6 
Heeft er met OM afstemming plaatsgevonden over een eventuele verlenging van de aanwijzing tot 
veiligheidsrisicogebied? En zo ja, wat was het standpunt van het OM daarin en in welke mate heeft dit 
standpunt meegespeeld bij de beslissing om de aanwijzing niet te verlengen?  
 
Antwoord: 
De afweging om het niet te continueren is samen met de politie en het OM gemaakt. Door alle 
coronamaatregelen zagen we de criminaliteit in heel Nederland dalen. Op het moment dat het preventief 
fouilleren afliep, gaven de cijfers dan ook geen aanleiding om het preventief fouilleren te continueren.  
 
Om een veiligheidsrisicogebied aan te wijzen moeten cijfers inzicht geven in het aantal incidenten dat in 
een bepaald gebied heeft plaatsgevonden. Mede op basis daarvan kan de burgemeester overwegen of 
het instellen van een veiligheidsrisicogebied proportioneel is. Dus of het instrument past bij de ernst van 
de problemen. 
 
Verder mag bij de handhaving van de openbare orde niet in de eerste plaats het zwaarste middel worden 
ingezet. Hier geldt het subsidiariteitsbeginsel. Dat houdt in dat de burgemeester, bij een keuze uit 
verschillende bevoegdheden, geen zwaardere bevoegdheid mag gebruiken dan de concrete situatie 
vereist. Pas als aantoonbaar is dat andere maatregelen niet/of onvoldoende hebben gewerkt, komt in dat 
geval de bevoegdheid van aanwijzing van veiligheidsrisicogebieden in beeld. Aan de voorkant zetten we 



dan ook in op andere maatregelen. We geven uitvoering aan het Actieplan Jeugd en Excessief geweld en 
we monitoren de jongeren op straat samen met onze ketenpartners.  
  
Vraag 7 
Ligt aan een het niet continueren van veiligheidsrisicogebieden een inhoudelijk politie-advies ten 
grondslag wat deze keuzes onderbouwt en/of legitimeert? 
 
Antwoord: 
Ja, dit is in afstemming met de politie en het OM gedaan. Zie bovenstaand antwoord. 
 
Vraag 8 
Recent heeft een overval op een Ridderkerkse bakkerij en een steekpartij plaatsgevonden door jonge 
mensen. Hoe kan het instrument eventueel worden ingezet om in de toekomst (steek)incidenten te 
voorkomen i.p.v. inzetten nadat een incident zich heeft voorgedaan.  
 
Antwoord: 
Hiervoor is een breder scala aan instrumenten nodig. We moeten inzet plegen aan de voorkant. Dit doen 
we onder andere doormiddel van het actieplan Jeugd en Excessief geweld, maar ook door continu de 
afstemming te zoeken met onze partners als het gaat om onze jongeren.  
 
Vraag 9 
Wat zou er volgens u toekomstig moeten gebeuren om wederom tot aanwijzing van de 
veiligheidsrisicogebieden over te gaan?  
 
Antwoord: 
Indien informatie van de politie aantoont dat het in een bepaald gebied nodig is om preventief fouilleren in 
te zetten, en het OM stemt er mee in, dan kan de burgemeester overwegen om een 
veiligheidsrisicogebied aan te wijzen. 

 
 

Wij vertrouwen erop u voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.  
 
Hoogachtend, 
 
Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
de secretaris, de burgemeester, 
 
 
 
 
 
 
Dhr. H.W.J. Klaucke Mw. A. Attema  
 


