
  
 
 

Uw b ief an 29 september
2022

Uw kenmerk

Ons kenmerk 1678927/1683976

Behandeld door Advies

Telefoon 14 0522 Bijlage(n) Bijlagen bij Datum 27 oktober 2022
Woo-verzoek

Onde e p WOO-verzoek beleid geweldsbevoegdheid voor Buitengewoon
Opsporingsambtenaren

Geachte heer ,

Op 29 september 2022 verzocht u ons verzocht om informatie op grond van de
Wet open overheid (hierna: Woo).

Uw verzoek
U verzoekt ons om informatie over het beleid en informatie omtrent de
geweldsbevoegdheid voor buitengewoon opsporingsambtenaren binnen de
gemeente Meppel. U wilt graag informatie over de vraag hoe dit beleid bij ons is
vormgegeven en wordt uitgevoerd en in het bijzonder verzoekt u om de
volgende documentatie:

1. het Veiligheidsplan;
2. het Handhavingsarrangement waarin concrete afspraken tussen boa's en 

politie worden beschreven;
3. Communicatie omtrent geweldsmiddel(en) tussen (direct toezichthouder) 

Nationale politie, eveneens als het basisteam;
4. Het stroomschema risicoanalyse;
5. Eventuele bezwaren omtrent geweldsmiddelen welke niet zijn 

toegekend;
6. Communicatie omtrent geweldsmiddel(en) bij dienst justis.

Openbaarheid als uitgangspunt
In artikel 4.1 van de Woo is geregeld dat iedereen de gemeente om
documenten vragen. Enkele uitzonderingen daargelaten, moeten wij in beginsel
de gevraagde informatie openbaar maken. Met deze brief voldoen wij aan deze
verplichting.

Ons besluit
Wij hebben besloten uw verzoek gedeeltelijk toe- en gedeeltelijk af te wijzen. 
Wij wijzen uw verzoek af voor zover wij niet over de gevraagde informatie
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beschikken dan wel voor zover de gevraagde informatie reeds openbaar is. Voor 
het overige wijzen wij uw verzoek toe. Daarbij hebben wij, gelet op het 
bepaalde in artikel 5.1 lid 2 aanhef en onder van de Woo, persoonsnamen 
geanonimiseerd.

Mijn onderzoek naar documenten
Hieronder behandel ik uw verzoek op grond van artikel 4.1 Woo. Ik heb de 
volgende documenten gevonden.

1. Integraal Veiligheidsplan gemeente Meppel.

Dit document is reeds openbaar en daarom wijzen wij uw verzoek op dit punt 
af. U vindt het Integraal Veiligheidsplan op onze website: 
https://www.meppel.nl/Bestuurenorganisatie/Beleid regelgeving/Beleidsinforma 
tie/algemeen beleid

2. Het Handhavingsarrangement waarin concrete afspraken tussen boa's en 
politie worden beschreven.

- Documentnummer 4c: taken boa
- Documentnummer 4f: Handhavingsarrangement Meppel
- Documentnummer 5: Handhavingsarrangement DEFINITIEVE VERSIE

3. Communicatie omtrent geweldsmiddel(en) tussen (direct toezichthouder) 
Nationale politie, eveneens als het basisteam.

- Documentnummer 2a: m (CB advies) (09 08 2021)
- Documentnummer 3: RE Documenten aanvraag geweldsmiddelen
- Documentnummer 4: Aanvraag Categoriale beschikking

4. Stroomschema's risicoanalyse.

Wij wijzen uw verzoek op dit punt af, omdat wij hier niet over beschikken.

5. Eventuele bezwaren omtrent geweldsmiddelen welke niet zijn toegekend.

- Documentnummer 3b: Onderbouwing en beargumentering ingevolge 
beleidsregels BOA 111

- Documentnummer 4a: Onderbouwing en beargumentering ingevolge 
beleidsregels BOA 1

- Documentnummer 7: Beslissing Justis

6. Communicatie omtrent geweldsmiddel(en) bij dienst justis.

- Documentnummer 2: Re: Categoriaal besluit gemeente Meppel
- Documentnummer 3a: Noodzaak criterium 2020 1 1
- Documentnummer 4f: Verzoek advies van direct toezichthouder en 

toezichthouder inzake aanvraag opsporings- en geweldsbevoegdheden 
BOA

- Documentnummer 6: Voornemen deels afwijzen aanvraag Justis
- Documentnummer 7: Beslissing Justis



Verstrekking documenten
Wij verstrekken u de documenten digitaal via uw mailadres @live.nl. 
Daarnaast kunt u alle documenten vinden op onze website www.meppel.nl.

Vragen?
Als u naar aanleiding van dit besluit vragen hebt kunt u contact opnemen met
de mevrouw  via telefoonnummer 14 0522 of per e-mail op
postbus@meppel.nl

Niet mee eens?
Als u het niet eens bent met dit besluit dan kunt u bezwaar maken. In de bijlage
bij dit besluit leest u hoe u dit moet doen.

Hoogachtend,

namens burgemeester en wethouders,

Teammanager Advies

Dit document is digitaal ondertekend en daarom niet voorzien van een handtekening.
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Bijlage:

Wilt u bezwaar maken?

U kunt bezwaar maken tegen dit besluit door binnen zes weken na de datum van 
deze brief uw bezwaarschrift te sturen naar:

Gemeente Meppel
t.a.v. het college van burgemeester & wethouders
Postbus 501
7940 AM MEPPEL

Voorkom dat uw bezwaar vertraging oploopt door de volgende gegevens op te 
nemen in uw bezwaarschrift:

- uw naam en adres;
- de datum waarop u uw bezwaarschrift indient;
- een korte omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
- een duidelijke uitleg waarom u het niet eens bent met ons besluit;
- een ondertekening.

Aanvragen voorlopige voorziening

U kunt in spoedeisende gevallen ook een voorlopige voorziening aanvragen als u 
een bezwaarschrift heeft ingediend. Dat is een voorlopige beslissing om een 
bepaald besluit uit te stellen of juist door te laten gaan. Een voorlopige 
voorziening vraagt u aan bij:

Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland
Afdeling bestuursrecht
Postbus 150
9700 AD Groningen

U kunt een verzoekschrift voor een voorlopige voorziening ook digitaal indienen 
via: mijn.rechtspraak.nl/keuze. Daarvoor moet u wel beschikken over een 
elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de 
voorwaarden.

De rechtbank brengt voor een verzoek om een voorlopige voorziening kosten bij u 
in rekening.


