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Reden informatieverstrekking actieve informatie van het college 
 
 

Collegebesluit 

1. akkoord te gaan met het voorstel tot het indienen van de aanvraag dragen wapenstok. 
2. de gemeenteraad te informeren middels actieve info. 
 

Toelichting/achtergrond 

Per 1 juli 2022 liep de pilot “Korte wapenstok” af. De gemeente Súdwest-Fryslân was één van de 
tien pilotgemeenten waar de BOA’s een wapenstok kregen uitgerust. De Rijksoverheid heeft een 
evaluatie uitgevoerd. In de bijlage treft u deze, door het WODC (Wetenschappelijk Onderzoek- en 
Documentatiecentrum) uitgevoerde evaluatie aan. Naast het zeer uitgebreide onderzoek, treft u 
ook een handzame samenvatting van twaalf pagina’s aan, waarin de hoofdlijnen van het onderzoek 
en de uitkomsten te vinden zijn. Uit de evaluatie komt vooral naar voren onder welke voorwaarden 
de wapenstok geïntroduceerd kan worden voor alle BOA’s in Nederland 
 
De gemeente Súdwest-Fryslân voldoet vanwege de bijdrage aan de pilot grotendeels aan deze 
voorwaarden. Een enkele, zoals een geüpdatete versie van het handhavingsarrangement moet nog 
gerealiseerd worden. De BOA’s van team Handhaving en Toezicht hebben de pilot als zeer leerzaam 
ervaren, daarnaast geeft de wapenstok hen een veilig gevoel en draagt bij in de taakuitvoering van 
de BOA’s. Gezien deze goede ervaring, de mogelijkheid tot het permanent toevoegen van de 
wapenstok aan de uitrusting van de BOA’s en de verhoging van het veiligheidsgevoel van de 
medewerkers is de wens ontstaan om de wapenstok daadwerkelijk tot de verdedigingsmiddelen van 
de BOA’s toe te voegen. 
 
Bij aanvang van de pilot is aangegeven dat u als raad de uitkomsten van de evaluatie gedeeld krijgt. 
Dit onderwerp wordt besproken in het overleg van de lokale driehoek (burgemeester, justitie en 
politie). 
 

Bijlage(n) 

1. Rapport korte wapenstok; 
2. Samenvatting rapport korte wapenstok. 
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