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Onderwerp:

Beantwoording nadere vraag
motie VVD Straffeloos inleveren
van illegale wapens S munitie

Beste leden en burgerleden,
In de commissie Mens en Maatschappij van 22 mei 2019 is de motie vreemd aan de orde van de dag “Straffeloos
inleveren van illegale wapens 8^ munitie" van de gemeentefractie van de VVD besproken. Tijdens deze bespreking is
door wethouder Weys toegezegd dat ik nog schríftelijk zou reageren op het aspect "straffeloos inleveren (m.n. in relatie
tot wapens waarmee mogelijk een misdrijf is gepleegd). Via dit schrijven wil ik tegemoetkomen aan deze toezegging.
In de motie stelt de VVD-gemeenteraadsfractie aan de gemeenteraad voor om mij op te roepen in het driehoeksoverleg
(gemeente, politie en openbaar ministerie) het initiatief, om het straffeloos inleveren van wapens en munitie mogelijk te
maken, te bespreken en draagvlak te vinden om de inleveractie daadwerkelijk tot uitvoering te brengen. Hierbij tevens tot
consensus te komen over de meest doeltreffende schaalgrootte (bijvoorbeeld de Brabantse Wal). En uiteindelijke de raad
te informeren over de opbrengsten van deze bespreking en de uiteindelijke buit van de (hopelijk) te komen inleveractie.
De gestelde vraag is een essentieel onderdeel van de vraag die ik ga stellen aan het Openbaar Ministerie (OM) tijdens
de besprekingen die ik ga houden in het driehoek. Het OM dient deze vraag te beantwoorden omdat zij verantwoordelijk
zijn voor de uiteindelijke vervolging of niet, ik kan u dan ook nu nog geen correct antwoord geven op deze aanvullende
vraag. Wel zal het antwoord een onderdeel uitmaken van de uiteindelijke verslaglegging welke ik met u zal delen als
uitkomst van de besprekingen over dit onderwerp in het driehoeksoverleg/basisteam.
Ik vertrouw er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
De burgemeester van Bergen op Zoom,

Dhr. dr. Wh. Petter.
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