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Voorstel 

Onderwerp: 
Verbeteren zichtbaarheid en doeltreffendheid van 
onze BOA’s. 

College van burgemeester 
en wethouders 
27 augustus 2019

Zaaknummer
nvt
 

Portefeuillehouder
 

Openbaar

E-mailadres opsteller: 
j.v.d.bos@bar-organisatie.nl
 

 

Geadviseerd besluit
1. Inbreng te leveren op het verbeteren van de zichtbaarheid en doeltreffendheid van de BOA's

Voorstel 
Inleiding
Eind 2018 heeft de gemeenteraad de motie ‘We zien onze BOA’s graag’ aangenomen. In deze motie 
riep de gemeenteraad het college op voor de behandeling van de Voorjaarsnota 2019 met een rapport 
te komen, waarin scenario’s staan weergegeven om de zichtbaarheid en doeltreffendheid van onze 
BOA’s te verbeteren.

Met de gemeenteraad is afgestemd om de behandeling van deze motie over de zomer heen te tillen, 
om zo nieuwe burgemeester De Witte de mogelijkheid te geven dit op te pakken. Tijdens de 
commissievergadering Beraad en Advies van 16 september 2019 wordt een beeldvormende 
presentatie gegeven. Hierbij wordt inzicht gegeven in de activiteiten van de BOA's en worden 
mogelijke scenario's geschetst om de zichtbaarheid en doeltreffendheid te verbeteren. 

Beoogd effect
De gemeenteraad inzicht te geven in de activiteiten van de BOA's en mogelijke scenario's om de 
zichtbaarheid en doeltreffendheid te verbeteren.

Argumenten
Niet van toepassing.

Overleg gevoerd met
- Burgemeester De Witte

- Regisseur veiligheid

Kanttekeningen
Niet van toepassing

Uitvoering/vervolgstappen
Tijdens de Beraad en Advies Welzijn vergadering op 16 september 2019 zullen de vervolgstappen 
worden bepaald.
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Financiële informatie
Afhankelijk van het verder uit te werken scenario zullen de financiële consequenties in beeld worden 
gebracht.

Communicatie/participatie na besluitvorming
Niet van toepassing.

 

Bijlagen
1. Motie We zien onze BOAs graag  
2. Beeldvormend raadsvoorstel Albrandswaard Motie BOAs.doc  
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CONCEPT RAADSBESLUIT

Zaaknummer:
nvt

Onderwerp:
Verbeteren zichtbaarheid en 
doeltreffendheid van onze BOA’s. 

De raad van de gemeente Albrandswaard,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders op 27 augustus 2019,

BESLUIT:

1. Inbreng te leveren op het verbeteren van de zichtbaarheid en doeltreffendheid van de BOA's
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