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Datum 

vergadering 1 februari 2010  

Aanwezig 

Mevrouw E.L. Smit (voorzitter);  

Mevrouw E. Meijers (secretaris);  

Mevrouw J.E. de Leeuwe (NAP)  

De heer H. Linssen(CDA);  

De heer H. Visser(CU/SGP);  

Mevrouw A.L Steekers(EVA);  

De heer P.P.B. Allard(EVA);  

De heer R. Moerman(PvdA);  

Mevrouw P.B. Rooimans (PvdA);  

De heer R.F.A.C.M. van Meijbeek(VVD)  

De heer H.M. Bergmann (burgemeester);  

Mevrouw H. Kooimans (BOA);  

De heer L. Hakkenbroek (BOA).  
Ons kenmerk 1e halfjaarrapportage 2009 BOA's  

1. Opening  

De Voorzitter heet iedereen welkom en opent de vergadering.  

2. 1e halfjaarrapportage 2009 BOA's  

De voorzitter geeft aan dat er er nog 2 BOA’s worden aangesteld. In het stuk staat beschreven 
hoe de financiering hiervoor geregeld is.  

Mevrouw Steekers vindt het goed dat het rapport er is. Op  pagina 1 staat dat de kosten van 2 
extra BOA's zo'n € 7000 zijn. Dit moet € 70.000 zijn. Zij vraagt zich af wat het verschil is 
tussen het handhavingsbeleid en handhavingspakket. Vervolgens vraagt zij zich af welke 
prioriteiten milieu en het veiligheidsbeleid heeft. Zij merkt op dat het rapport rijkelijk laat is. 
Zij vindt dat de raad dan niet meer kan bijsturen. Zij heeft een vraag over de vuilcontainers. 
Er staat dat deze vanaf 7:30 uur buiten gezet mogen worden en s'avonds uiterlijk 21:00 uur 
binnen gehaald moeten zijn. Zij vraagt zich af hoe mensen dit moeten doen als zij vroeg naar 
het werk moeten.  



De heer Visser geeft aan dat de BOA's aan de wensen van zijn fractie voldoen. Hij vindt ook 
dat het rapport te laat is en had het op prijs gesteld als er een rapportage van het 2de halfjaar 
was geweest.  

De heer Linssen geeft aan dat zij zeer tevreden zijn over de rapportage. Het is een goede 
aanvulling op de politie.  

Mevrouw Rooimans vindt ook dat het rapport laat is ingediend. M.b.t. pagina 5,  het inzetten 
van BOA's tegen overlast van hangjongeren, geeft zijn aan dat als aandachtspunt voor de 2e 
helft van 2009 vermeld wordt dat de overlast van hangjongeren zal worden aangepakt. Zij 
vraagt zich af wat daarmee gebeurd is. Wat wordt bedoeld met ‘overig’.. Zij vraagt zich af of 
het meldpunt een algemeen meldpunt van de gemeente is. Zij geeft aan dat paardenbezitters 
iets bij zich moeten hebben wanneer paarden iets achterlaten. Hoe is dit geregeld. Welke 
taken gaan de BOA's  overnemen van de DCMR.  

Mevrouw de Leeuwe is blij dat het rapport er is. De werkwijze om eerste te waarschuwen 
alvorens te bekeuren vindt zij prettig. Zij geeft aan dat ze graag nadruk wil op overlast. M.b.t. 
de lijst van meldingen wil zij weten: welke categorieën zijn er en wanneer is iets afgehandeld.  

De heer Van Meijbeek constateert dat de BOA’s in een behoefte voorzien. Hij is blij dat er 
nog 2 BOA's bij komen. Volgens zijn VVD fractie mogen er nog 2 extra komen.  

De heer Bergmann geeft aan dat het rapport over de 1e helft eerder had gekund . Hij geeft aan 
dat er in het college discussie is gevoerd over de extra BOA's. De DCMR krijgt een budget 
van de gemeente om bepaalde taken uit te voeren. Een aantal taken kunnen door de gemeente 
zelf uitgevoerd worden. Door deze taken weg te halen bij DCMR is er geld vrij gemaakt voor 
2 BOA's. Hij meldt dat de 2de halfjaarrapportage eraan komt.  

Mevrouw Kooimans(BOA) stelt zich voor.  

De heer Hakkenbroek(BOA) stelt zich voor.  

Mevrouw De Leeuwe vraagt of mensen worden aangesproken als honden niet aangelijnd zijn.  

De heer Hakkenbroek antwoordt ja. In antwoord op de vraag over de lijst klachten meldpunt 
geeft hij aan dat hij niet kan vertellen hoe de categorieën zijn ingedeeld. Hij geeft aan dat 
wanneer er een klacht is afgehandeld dat zij dan contact opnemen met het meldpunt.  

Mevrouw Steekers vindt dat er veel algemeen en overig staat vermeld bij de lijst van klachten. 
Zij vraagt zich af of de BOA's geen lijst kunnen aanvragen met categorieën zodat er niet te 
veel algemeen en overig staat.  

De heer Hakkenbroek geeft aan dat hij in het vervolg dit verder zal uitsplitsen.  

Mevrouw Steekers vraagt om antwoord op de vraag over het verschil tussen het 
handhavingpakket en handhavingsbeleid en wat de prioriteiten zijn.  

De heer Bergmann geeft aan dat er enige tijd geleden het handhavingsbeleid is vastgesteld. In 
dat pakket is vastgesteld waar de BOA's op worden ingezet. Dit kan bijgesteld worden. BOA's 



mogen afgaan op hangjongeren. Daar zitten wel dat risico’s in. Er kan een bepaalde sfeer 
ontstaan en daarom wil hij hen daar niet op afsturen.  

De heer Visser vraagt zich af welke milieutaken van DCMR er worden overgenomen door de 
BOA's.  

Mevrouw Kooimans geeft aan dat zij op dit moment vuilniszaken open maken die overal 
neergegooid worden. Dat wordt direct geverbaliseerd. Zij geeft aan dat er een landelijke 
nieuwe beleid komt voor de BOA's. Nu hebben BOA's bepaalde bevoegdheden niet. Zij geeft 
aan dat wanneer zij hangplekken signaleren dat doorgeven aan de politie zodat die er wat aan 
kunnen doen. .  

De heer Moerman vraagt door op het zelf overnemen van taken van DCMR.  

De heer Bergmann merkt op dat eenvoudige milieudelicten worden overgedragen aan de 
BOA's . Per 1 januari is er geld vrijgemaakt voor de inzet van twee extra BOA’s. Hij geeft aan 
dat de taken duidelijk worden gemaakt in de 2de halfjaarrapportage. Het meldpunt blijft 
bestaan.  

De voorzitter vat samen dat er in de  nieuwe rapportage aandacht wordt besteed aan het stuk 
over het de meldingen. Deze worden nader uitgeschreven. Zij geeft aan dat er met de nieuwe 
BOA's zal er een andere verdeling van taken plaats vinden.  

3. Sluiting  

De Voorzitter bedankt iedereen voor zijn inbreng en zijn aanwezig sluit de vergadering.  

 

 

 


