
Van: Boa-Ad ustis.nl >
Verzonden: dinsdag 21 september 2021 12:04
Aan:
Onderwerp: RE: Categoriaal besluit gemeente Meppel
Bijlagen: adviezen.pdf

Geachte m e v r

Naar aanleiding van uw mail zend ik u hierbij de adviseren van de direct toezichthouder en toezichthouder.

Vriendelijke groet,

Medewerker BOA

Afdeling V&T
Justis

V meppel.nl>
Verzonden: dinsdag 21 september 2021 11:39
Aan: Boa-Admin s t is . nl>

Onderwerp: RE: Categoriaal besluit gemeente Meppel

B ste meneer 

Wij zijn niet bekend met het gegeven advies door de direct toezichthouder en toezichthouder.

Hierbij dan ook het verzoek ons het advies toe te zenden.

Hartelijke groet,

m p l.nl
Teammanager Leefbaarheid en Wijkregie
Gemeente Meppel | Postbus 501 | 7940AM Meppel

telefoon
mobiel
email l@meppel.nl
website www.meppel.nl

Aanwezig op: Ma Di Wo Do

Denk aan ons milieu voordat je besluit om deze mail te printen.

Van: Boa-Admin
Verzonden: maandag 20 september 2021 13:48
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Aa n: m
Onderwerp: Categoriaal besluit gemeente Meppel

Geachte mevrouw •

Naar aanleiding van uw aanvraag voor een categoriale beschikking Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) 
vraag ik uw aandacht voor het volgende.

In uw aanvraag vraagt u onder meer als geweldsmiddel de korte wapenstok aan en u heeft in de bijlage aangegeven 
waarom u van mening bent dat uw BOA's uitgerust moeten worden met een korte wapenstok.

Uit de adviezen van de direct toezichthouder en de toezichthouder blijkt echter dat zij negatief adviseren met 
betrekking tot uw aanvraag van de korte wapenstok.

Uit de aanvraag is mij niet gebleken of u kunt instemmen met de adviezen van de toezichthouders. Ik verzoek u mij 
derhalve te berichten of u al dan niet akkoord gaat met de adviezen van de toezichthouders.

Vriendelijke groet,

Medewerker BOA
Afdeling V&T 
Justis

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De 
Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden 
aan het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain Information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message 
was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no 
liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Ministry of Justice and Security

DISCLAIMER: Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde en kan informatie bevatten die persoonlijk 
en/of vertrouwelijk is en die niet openbaar mag worden gemaakt. Indien u niet zelfde geadresseerde bent, wordt u 
erop gewezen dat verdere verspreiding, openbaarmaking of vermenigvuldiging van dit bericht verboden is. Indien u 
dit bericht per vergissing hebt ontvangen wordt u verzocht het te retourneren en te verwijderen.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit 
bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt 
met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain Information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this
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message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The 
State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic 
transmission of messages.

Ministry of Justice and Security
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