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Geachte heer Rijke,
Op 10 mei 2021 ontvingen wij uw vragen op grond van artikel 34 van het Reglement van Orde. Uw
vragen gaan over de vondsten tijdens het preventief fouilleren.
Hieronder treft u de beantwoording aan:
Vraag 1
Hoe vaak en in welke wijken en bedrijfsterreinen is er sinds de start van de pilot, last tot preventief
fouilleren afgegeven en is preventief gefouilleerd ingezet?
Antwoord
In de afgelopen jaren zijn in de gemeente Vlaardingen meerdere keren (delen van) wijken aangewezen
als veiligheidsrisicogebied. Op dit moment geldt de aanwijzing voor een periode van zes maanden (18
april 2021 tot 18 oktober 2021) voor Vlaardingen-Centrum (inclusief Oostwijk), Vlaardingen-West,
Vlaardingen-Holy (met name Zuid) en Vlaardingen-Ambacht.
Daarnaast zijn de bedrijventerreinen Groot Vettenoord en De Vergulde Hand recent voor een periode
van drie maanden (29 maart 2021 tot 29 juni 2021) aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Deze
aanwijzing heeft een enigszins andere achtergrond en overwegingen. Hier is sprake van een
verwevenheid tussen de (criminele) onder- en bovenwereld en de geconstateerde veiligheidsproblemen
zijn direct of indirect te liëren aan de handel in verdovende middelen. Via de memo Aanwijzing
veiligheidsrisicogebied Groot Vettenoord en De Vergulde Hand (1839967) van de burgemeester bent u
hierover geïnformeerd.
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In de periode 1 april 2021 tot 26 mei 2021 zijn in bovengenoemde gebieden voor 44 dagen bevelen
preventief fouilleren afgegeven. Het preventief fouilleren wordt door de politie gedurende de lopende
dienst ingezet. In deze periode zijn 277 personen gefouilleerd.
Vraag 2
Welke leeftijden hadden deze personen waarbij wapens en drugs zijn gevonden?
Antwoord
De leeftijden liepen uiteen van 16 tot 40 jaar.
Vraag 3
Zijn daarbij ook vervoersmiddelen doorzocht, zoals auto's en scooters?
Antwoord
Er zijn in deze periode 143 voertuigen doorzocht.
Vraag 4
Kunt u aangeven tot hoeveel en welke strafrechtelijke of bestuursrechtelijke sancties dit heeft geleid?
Indien geen, bent u bij een volgende keer wel bereid tot het opleggen van bestuurlijke maatregelen zoals
een last onder dwangsom of verblijfsontzeggingen?
Antwoord
Bij het aantreffen van een wapen wordt een (waarschuwing) wijkverbod en over het algemeen een boete
opgelegd. Dit is situatie-afhankelijk. Bij het aantreffen van bijvoorbeeld een schilmesje of stanleymesje
wordt vaak gewaarschuwd en niet vervolgd. In de genoemde periode is zes keer een (waarschuwing)
wijkverbod en zijn tien boetes opgelegd. Er werden in totaal 26 messen, 1 busje pepperspray en 2
slagwapens aangetroffen.
Er kunnen bij preventief fouilleren geen bestuursrechtelijke maatregelen, met uitzondering van het
wijkverbod, worden opgelegd zoals een last onder dwangsom; dit gaat alleen strafrechtelijk. Onze APV
biedt die mogelijkheid wel op basis van artikel 2.67a van de APV (Messen en andere voorwerpen als
wapen). Dit kan echter alleen wanneer iemand een mes of andere voorwerp die als wapen kan worden
gebruikt openlijk (zichtbaar) bij zich heeft. In dat geval kunnen we een last onder dwangsom opleggen.
Dit is tot op heden nog niet het geval, omdat uit de praktijk blijkt dat dergelijke voorwerpen veelal niet
openlijk (onzichtbaar) mee worden gedragen.
Vraag 5
Bent u bereid om deze ervaringen met preventief fouilleren op korte termijn met het Openbaar Ministerie
te bespreken als opmaat tot het verlengen van de pilot, dan wel deze gebieden definitief aan te wijzen
als gebieden waar preventief wordt gefouilleerd? Zo nee, waarom niet?
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Antwoord
Wij vinden het noodzakelijk (wapen)geweld zo krachtig mogelijk te bestrijden en wapenbezit maximaal te
ontmoedigen. Preventief fouilleren kan daar aan bijdragen en we staan daarom zeker open voor een
verlenging. De burgemeester zal hierover tijdig in overleg gaan met het OM en de politie.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Vlaardingen,

détergemeester
Bas Eenhoorn

de se,retaris
Erwin Stolk
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