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INLEIDING 
In de motie van 14 september 2015 is verzocht de zichtbaarheid van de BOA’s te vergroten door meer 
inzet buiten kantoortijden. Verzoek was om in het 1e kwartaal van 2016 hier voor een pilot te starten en 
hier over in het 2e kwartaal van 2016 een evaluatie te verzorgen. 
 
KERNBOODSCHAP 
In eerste kwartaal van 2016 is er gekeken naar waar er flexibele inzet van de BOA’s nodig was, buiten de 
reguliere werktijden. Er is buiten de reguliere werktijden inzet geweest in de vroege ochtenden, in het 
weekend en in de avonden. Deze flexibele aanpak werkt goed, want er kan worden ingezet op basis van 
wat er bij bepaalde specifieke overlast nodig is. Ook de goede samenwerking met de politie draagt bij een 
adequate aanpak bij overlast. 
 
CONSEQUENTIES 
Aan de uitvoering van deze pilot zaten geen (financiële) consequenties. 
 
VERVOLG 
Deze flexibele manier van inzetten van de BOA’s op basis van waar en wanneer het nodig is, zal worden 
gecontinueerd. 
 
TOELICHTING 
Tijdens de niet reguliere werk-uren worden door de BOA’s verschillende specifieke taken opgepakt. 
Sommige taken keren regelmatig terug, zoals het controleren van de blauwe zone en het bijwonen van 
verschillende overleggen zoals Buurt Bestuurt. Andere taken worden ingepland al naar gelang de 
desbetreffende overlast daar om vraagt. Een voorbeeld hier van in het 1e kwartaal van 2016 is de 
overlast van halende en brengende ouders bij de Don Boscoschool. In dit geval is er ’s ochtends vroeg, ’s 
middags bij de overblijf en bij het uitgaan van de school herhaaldelijk inzet gepleegd. Er is opgetrokken 
met de politie en men is gewaarschuwd waar men wel en niet mag parkeren.  
 
Het aantal BOA-uren in Albrandswaard is relatief beperkt, dus ook de goede samenwerking met partners 
biedt soelaas bij het aanpakken van overlast. In sommige gevallen gaan niet de BOA’s op pad, maar 
wordt bijvoorbeeld met de politie afgestemd en gaan zij op pad om bepaalde specifieke overlast tegen te 
gaan. Op deze manier kan worden ingezet waar nodig en wordt het relatief beperkte aantal BOA-uren 



 
 

optimaal benut. Zo wordt dus per situatie bekeken wat er qua inzet nodig is en wie er bij moeten worden 
betrokken. Onderstaande tabel geeft weer wanneer er in het 1e kwartaal van 2016 buiten de reguliere 
werktijden inzet van de BOA’s heeft plaats gevonden. 
 
Inzet BOA’s eerste kwartaal 2016 
 

Dag Aantal Inzet 
Vroege ochtenden 10  Parkeeroverlast Don Boscoschool 
Weekend 6  Controle Blauwe zone 

Avonden door de week 
 6 

 Buurt bestuurt 
 Controle in de wijken 
 Buurt tent 
 Controle parkeeroverlast 

 
Toelichting inzet 
 

 Parkeeroverlast Don Boscoschool (2 BOA’s 10 keer 1½ uur) 
Bij de Don Boscoschool veroorzaakten brengende en halende ouders parkeeroverlast. In dit geval is er ’s 
ochtends vroeg, ’s middags bij de overblijf en bij het uitgaan van de school herhaaldelijk inzet gepleegd. 
Er is opgetrokken met de politie en men is gewaarschuwd waar men wel en niet mag parkeren. 
 

 Blauwe zone (2 of 3 BOA’s 6 keer 2 uur) 
De blauwe zone bij het Hof van Portland wordt op zaterdagen gecontroleerd. Heeft men de blauwe kaart 
niet voor het raam of staat men te lang geparkeerd, dan wordt men gewaarschuwd en waar nodig krijgt 
men een proces verbaal. 
 

 Buurt bestuurt (1 BOA 1 keer 3 uur) 
Deze overleggen in de wijk vinden ’s avonds plaats. De buurt kan aangeven waar op moet worden 
ingezet door BOA’s en politie. Hier voor zijn uren vrijgemaakt. De BOA’s zijn uiteraard bij deze 
overleggen aanwezig om te horen wat er leeft en gezamenlijk te bepalen waar op ingezet wordt. 
 

 Controle in de wijken (2 BOA’s 3 keer 3 uur) 
Op basis van de meldingen die worden gedaan, wordt in bepaalde wijken specifiek ’s avonds inzet 
gepleegd. Dit verschilt erg qua aanleiding. Dit heeft vaak betrekking op hondenoverlast, parkeeroverlast 
of jeugdoverlast. 
 

 Buurt tent (1 BOA 1 keer 3 uur) 
Buurt tent vindt twee keer per jaar per wijk plaats. Hierbij zijn verschillende partijen aanwezig zoals politie, 
BOA’s, woningbouw en buurtpreventie. Er wordt letterlijk een tent in de wijk neergezet waar inwoners met 
vragen of meldingen terecht kunnen. 
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 Controle parkeeroverlast (2 BOA’s 1 keer 3 uur) 
Bij overlast van grote voertuigen (meestal verhoogde bedrijfsbusjes) wordt men aangesproken en 
gevraagd het voertuig zo te parkeren dat deze voor omwonenden geen overlast meer veroorzaakt. 
 
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Jan Pieter J. Lokker (wnd) 
 


