Technische vragen D66 APV
t.b.v. oordeelsvormende vergadering 24 november 2020
Agendapunt 6.04: Vaststellen Verordening tot wijziging APV
Afgelopen weekend was in het programma 'Danny op straat’ een groep jongeren aan het
woord die niet bang waren voor de politie want zij konden niet preventief gefouilleerd
worden. De burgemeester in dat programma gaf aan dat preventief fouilleren alleen kan
wanneer de APV daar ruimte voor geeft. Nu wij binnenkort de APV (met wat
aanpassingen) gaan vaststellen, hebben bij de volgende vragen:
VRAGEN:
1. Kan de burgemeester met de huidige APV een bepaald gebied aanwijzen om preventief
fouilleren toe te staan wanneer hier aanleiding voor is?
2. Mocht het antwoord negatief zijn, is het voor eventuele situaties voor handhaving
(politie/boa) noodzakelijk dat we dit wel regelen in de APV?

ANTWOORD:
1. De burgemeester kan een gebied voor een bepaalde tijd aanwijzen als
veiligheidsrisicogebied. De officier van justitie kan dan binnen zo’n gebied
opleggen dat de politie preventief mag fouilleren en vervoermiddelen en bagage
mag doorzoeken op de aanwezigheid van wapens.
Er zijn 2 gronden waarop een preventief fouilleeractie kan worden ingezet:
-

-

Op grond van Artikel 174b Gemeentewet bij (ernstige vrees voor) verstoring van
de openbare orde door de aanwezigheid van wapens, in een onvoorziene,
spoedeisende situatie. De burgemeester kan op grond hiervan een gebied voor
maximaal 12 uur aanwijzen als veiligheidsrisicogebied.
Op grond van Artikel 151b Gemeentewet kan de burgemeester een
veiligheidsrisicogebied voor langere tijd aanwijzen. Hiervoor is een voorstel van de
politie nodig waarin staat dat fouilleren in een gebied noodzakelijk is.
In de Apv van gemeente Veldhoven is dit verder uitgewerkt in artikel 2:59 Apv

Artikel 2:59 Veiligheidsrisicogebieden
De burgemeester is bevoegd overeenkomstig artikel 151b Gemeentewet 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, aanwijzen als
veiligheidsrisicogebied.

2. Zie antwoord vraag 1.
Op grond van de huidige Apv Veldhoven kan een gebied als veiligheidsrisicogebied
worden aangewezen waardoor fouilleren mogelijk is (de officier van justitie kan
dan de politie gelasten tot preventief fouilleren op verboden wapenbezit).

