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Geachte raadsleden,  
 
INLEIDING 
Door de fractie van OPA zijn een aantal schriftelijke vragen gesteld met betrekking tot de 
buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) in de gemeente Albrandswaard. Hieronder zullen wij 
antwoord geven op de gestelde vragen. 
 
1. Wat doen de BOA’s aan de handhaving?  
In het BOA Jaarplan 2015 worden de werkzaamheden van de BOA’s beschreven. Hierin wordt uiteen 
gezet op welke terreinen de BOA’s actief zijn en hoeveel uur zij daar op jaarbasis aan besteden. Dit 
plan is op 10 maart j.l. vastgesteld in het college. De inzet van de BOA’s is een speerpunt in het 
collegeprogramma. Het volledige plan is geüpload in Pepperflow en is daar na te lezen.  
 
2. Hoeveel bekeuringen zijn er het afgelopen jaar uitgeschreven door de BOA’s en waarvoor?  
Over het jaar 2014 zijn er op basis van de APV de volgende boetes uitgeschreven: 
 parkeerfeiten: 8 processen verbaal; 
 overlastfeiten: 3 processen verbaal. 
Hierbij moet opgemerkt worden dat de BOA’s in de praktijk eerst het gesprek aangaan met 
overtreders (al dan niet bewoners) en waarschuwen. Men tracht op deze wijze de ongewenste situatie 
te bestrijden. Mocht hierbij niet het gewenste effect worden bereikt, wordt overgegaan op het schrijven 
van een proces verbaal.  
 
3. Is er voldoende sturing op de BOA’s?  
Ja, er is voldoende sturing op de BOA’s middels een coördinator en een afdelingshoofd. De BOA’s 
acteren op meldingen en incidenten die binnen de verantwoordelijkheid van het werkveld van een 
BOA liggen. Deze meldingen en incidenten bepalen de indeling van hun werkdag. Het college voert 
daarnaast structureel overleg met het afdelingshoofd van de BOA’s. 
 
4. Zijn de BOA’s 7 dagen per week aanwezig?  
Nee, de BOA’s zijn in principe werkzaam van maandag tot en met vrijdag. Daarnaast is er een BOA in 
Portland aanwezig op zaterdag voor de controle op de blauwe zone. 
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5. Zijn de BOA’s in de avonduren aanwezig? 
Alleen op verzoek. De vaste werktijden van de BOA’s zijn van maandag tot en met vrijdag van 07.00 
uur tot 17.00 uur. Mocht de noodzaak bestaan om (incidenteel) ‘s avonds te werken, bijvoorbeeld voor 
een actie of een bijeenkomst met een van de buurtcomités dan passen de BOA’s hun werktijden 
hierop aan. 
 
6. Wat gaat het college doen om de veiligheid van de inwoners te verhogen?  
Het veiligheidsgevoel is de afgelopen jaren in onze gemeente fors toegenomen. Zie de uitkomsten 
van het LEMON onderzoek 2013 en het buurtonderzoek van het AD/RD 2014. 
Op basis van het door de Raad vastgestelde Integraal Veiligheidsbeleid geeft het college uitvoering 
aan de veiligheidszaken. Hierin zijn het terugdringen van vermogenscriminaliteit (hieronder vallen 
woninginbraken, diefstal van en uit voertuigen en straatroven), aanpak overmatig alcohol- en 
drugsgebruik, jeugdigen meer bij probleemoplossing betrekken en sterke focus op een preventieve 
aanpak van jeugd en veiligheid  de speerpunten.  
In het onlangs aan u gepresenteerde en besproken Uitvoeringsprogramma 2015 staat aangegeven 
hoe  en op welke wijze we dat doen. 
Essentieel bij het verhogen van het veiligheidsgevoel is blijven investeren in en stimuleren 
van de goede samenwerking tussen BOA’s, politie en de inwoners van Albrandswaard.  
 
7. Ondersteunen de BOA’s ook de buurtpreventie?  
De BOA’s hebben, net als andere afdelingen binnen de gemeente en externe partijen, een 
samenwerkingsverband met buurtpreventie. Er is regelmatig contact met elkaar om (lopende) zaken 
en/of knelpunten te bespreken.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 
 


