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Beste leden en burgerleden,
Op 29 mei 2019 heeft u de motie "Vreemd aan de orde van de dag Straffeloos inleveren van illegale wapens &
munitie"(RMO19-0016) aanvaard waarin u het college het volgende vraagt:
1. ln het driehoeksoverleg (gemeente, politie en openbaar ministerie) het initiatief, om het straffeloos inleveren van
illegale en munitie mogelijk te maken, te bespreken en draagvlak te vinden om de inleveractie daadwerkelijk tot
uitvoering te brengen;
2. Hierbij ook legale (vergunde) wapenbezitters de mogelijkheid te bieden hun wapens in te leveren;
3. Tot consensus te komen over de meest doeltreffende schaalgrootte (bijvoorbeeld de Brabantse Wal);
4. De raad te informeren over de opbrengsten van deze bespreking en de uiteindelijke buit van de (hopelijk) te
komen inleveractie.
Hieronder geven wij aan hoe wij aan deze motie invulling hebben gegeven.
Afstemming
Naar aanleiding van de genoemde motie is het initiatief genomen om het straffeloos kunnen inleveren van wapens te
bespreken. Door zowel districtsleiding van politie district de Markiezaten als de gebiedsofficier van Justitie is positief
gereageerd op het initiatief. Het initiatief wordt binnen de politie eenheid breed gedragen, waarbij de wens en het
voornemen is om een dergelijke actie eenheid breed te laten plaatsvinden.
Aangezien het straffeloos inleveren van wapens (al dan niet legaal) enkel kan plaatsvinden op basis van het Wetboek
van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering is het Openbaar Ministerie leidend in dit initiatief, waarbij de politie de
uitvoerende partner is. Gemeente kan en zal bij een dergelijke actie op lokaal niveau faciliteren daar waar nodig en
mogelijk.
Met betrekking tot het onder punt 2 genoemde, kan worden aangegeven dat hiervoor al een reguliere werkwijze van
kracht is.
Uitvoering
Op basis van de informatie en de afstemming zoals deze nu bekend is, gaat een dergelijke districtelijke/ eenheid brede
inlever actie gedurende 2020 plaatsvinden. Om de capaciteit van politie zo goed als mogelijk te verdelen, worden de
acties per politie district uitgevoerd. De planning hiervan ligt in handen van de politie. Zodra de planning van de acties
bekend is, word u op de hoogte gesteld. Op het moment dat de acties door politie en openbaar ministerie uitgevoerd zijn,
worden de resultaten aan u aangeboden.
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Hiermee beschouwen wij de motie RMO19-0016 als afgedaan.
Mocht u over deze brief nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met mevrouw B. Trimbos Klijs, bereikbaar via telefoonnummer (0164) 277391.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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