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Werkterrein van onze BOA’s 

• De BOA’s binnen de gemeente zijn aangesteld in Domein I Openbare 
Ruimte: De BOA openbare ruimte heeft een breed pakket aan 
bevoegdheden waardoor het lokale veiligheidsbeleid gericht op de 
aanpak van overlast en kleine ergernissen en andere feiten die de 
leefbaarheid aantasten binnen de openbare ruimte kan worden 
gehandhaafd. (Staatscourant 18 juni 2015, Beleidsregels Buitengewoon 
Opsporingsambtenaar) 

• De BOA’s zijn ongewapend en hebben geen geweldsbevoegdheden



Taken van de BOA’s

• Hondenoverlast
• Afval
• Hangjongeren
• Parkeeroverlast 

auto’s/vrachtwagens
• Overige parkeeroverlast 

aanhangers caravans en 
campers

• Blauwe zone

• APV vergunningen
• Evenementen
• Overhangend groen
• Geluidsklachten particulieren
• Horeca
• Fietsen
• Plaagdieren en ongedierte
• GBA onderzoek
• Etc.



Ontwikkeling meldingen t/m augustus 2019
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Blad1

				2017		2018		2019

		Afval		75		37		50

		Bomen en plantsoenen		10		5		4

		Burenoverlast		27		23		23

		Honden		13		48		36

		Jeugdoverlast		4		1		0

		Ongediertebestrijding		1		7		11

		Parkeeroverlast		28		82		145

		Vandalisme		13		28		15

		Wegen & Straten		32		21		30

		Illegale storting				23		49

		Geluidshinder				12		16

		Overig		12		32		22







Overzicht inzet op drank- & horeca t/m 
augustus 2019
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				2017		2018		2019

		Reguliere controles		12		12		10

		Integrale Horecacontroles		8		7

		Overige controles				12		30

		Sluitingen

		Gesprekken ondernemers		31		25		20

		Bestuurlijke waarschuwingen		5		4		5

		Bestuurlijke boete/boetrapport						1

		Last onder dwangsom						2

		Evenementen		2		2		3

		Geluidsmetingen						3

		Leeftijdscontroles		3		16		16







Processen verbaal t/m juni 2019
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				2017		2018		2019

		Hondenbeleid		1

		Afval		2

		Verkeerd parkeren blauwe zone		8		20		7

		Mulderfeiten Parkeerovertredingen		28		18		4

		Parkeren in strijd met parkeerverbod		9				7

		Overige overtredingen						1

		Mulderfeiten Overige verkeersovertredingen		22		1		4







Integrale acties BOA’s 

• Actie met studenten en politie gericht 
op inbraakpreventie. 

• Verlichting controle met politie samen 
op verschillende dagen en locaties. 

• Smalle straten actie met politie en 
brandweer. 



Ontwikkelingen

• Aantal meldingen van overlast stijgt
• BOA’s in toenemende mate partner van politie
• Werkterrein van de BOA’s wordt breder
• Agressie tegen BOA’s neemt toe



Scenario’s voor verbetering zichtbaarheid & 
doeltreffendheid

1. Investeren in kwaliteit
2. Investeren in kwantiteit
3. Investeren in kwaliteit & kwantiteit
4. Voortborduren op huidige situatie



Scenario 1: Investeren in kwaliteit

• Aanschaf digitale handhavingssoftware
• Verbetering communicatiemiddelen met politie (aanschaf 

portofoons)
• Structurele samenwerking met scholen vormgeven voor 

het werken met stagiaires
• Investeren in opleiding en training
• Verbeteren zichtbaarheid voertuig

Structurele kosten: € 15.500
Incidentele kosten: € 2.200



Scenario 2: Investeren in kwantiteit

• Aanstelling extra BOA (kan integraal of met specifiek 
aandachtsgebied worden ingezet)

• Structurele samenwerking met scholen vormgeven voor 
het werken met stagiaires

• Structurele kosten: € 60.000



Scenario 3: investeren in kwaliteit & 
kwantiteit

• Investeren in handhavingssoftware, 
communicatiemiddelen, opleiding, zichtbaarheid voertuig 
en werken met stagiaires

• Investeren in een extra BOA

Structurele kosten: € 75.500
Incidentele kosten: € 2.200



Scenario 4: Voortborduren op ingezette weg

• Blijvende inzet op integrale acties
• Incidentele samenwerking scholen continueren
• Verdere versterking samenwerking met politie



Dekkingsmogelijkheden

• Nieuw (nog vast te stellen) afvalbeleidsplan: 
- € 30.000 extra gereserveerd voor toezicht & handhaving 



Welk scenario heeft uw voorkeur?
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