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Raadsvragen 

  
  
Beantwoording van de schriftelijke vragen, gesteld door de fractie PVV inzake “Pilot korte wapenstok boa's”  

 

Aan de leden van de Gemeenteraad 

  
Op 20 juli 2020 heeft de fractie PVV onder verwijzing naar artikel 36 van het reglement van orde voor de 
vergaderingen van de raad, de navolgende vragen gesteld over Pilot korte wapenstok boa's, het antwoord 
vindt u onder de vraag: 

1) Bent u bekend met de betreffende brief van minister Grapperhaus die op 15 juli 2020 is verzonden aan 
alle burgemeesters die domein 1 boa’s in dienst hebben? Zo nee, waarom niet? 

Ja, ook ik als burgemeester van de gemeente Den Helder heb een uitnodiging gehad om mee te doen aan 
de pilot “korte wapenstok voor boa’s”. 

 

2) Op welke manier is deze brief gedeeld met de Raad van Den Helder? Graag een gemotiveerd 
antwoord. 
De brief is niet gedeeld met de gemeenteraad omdat de brief gericht is aan de burgemeester. In onze 
gemeente is geen behoefte om de bewapening en uitrusting te wijzigen door het toevoegen van de 
wapenstok. Er is dus geen sprake van wijziging van beleid en dan is het niet gebruikelijk dat elke brief 
gericht aan het college van B&W of de burgemeester, wordt doorgestuurd aan de gemeenteraad. 

 

3) Deelt u de mening dat de betreffende pilot van waarde is om nuttige praktijkervaring op te doen, 
teneinde te komen tot een zo goed mogelijke uitrusting voor handhavers? Zo nee, waarom niet? 

Nee, deze mening deel ik niet. Er zijn reeds gemeenten waar boa’s zijn uitgerust met de zogenaamde korte 
wapenstok. Ik zie daarom geen toegevoegde waarde in deze pilot. 

 

4) Bent u bereid zo snel mogelijk in de lokale driehoek deze pilot te bespreken en het standpunt naar 
voren te brengen dat het wenselijk is voor de gemeente Den Helder om aan deze pilot mee te doen? Zo 
nee, waarom niet? 
In eerdere debatten over dit onderwerp heb ik aangegeven dat in onze gemeente nog steeds van het 
de-escalatie model wordt uitgegaan, en dat uitbreiding van geweldsmiddelen ons inziens geen oplossing is 
als het gaat om het terugdringen van (excessief) geweld tegen boa’s. In mijn laatste ontmoeting met onze 
medewerkers van het team OOV is dit onderwerp ook aan de orde geweest. De inbreng van de 
medewerkers heeft geen aanleiding gegeven voor een wijziging van het gevoerde standpunt. Ik zie dan 
ook geen aanleiding om de brief inzake de pilot in de lokale driehoek te bespreken. 

 
Vertrouwende u met vorenstaande voldoende te hebben geïnformeerd. 
  
Den Helder, 3 augustus 2020 
  
 
Met vriendelijke groet, 
Burgemeester van Den Helder, 

  
 
 
Jeroen Nobel 
burgemeester 

 
 

  


