
TV (BB 01-07-2021) OAA 1ste BURAP 2021 en 2de Nieuwsbrief
   Fractie  Beantwoording  

Onderwerp/inleiding tekst:  

Vraag1:. pagina 38 
veiligheid; er staat dat 
de Boa’s zich ook gaan 
richten op openbare 
orde, volgens ons is dit 
geen bevoegdheid van 
een Boa. 

Waarom staat dit erin?

OAA Zij krijgen een grotere rol in veiligheid en openbare orde. Iedere partij heeft zijn eigen verantwoordelijkheden. Boa's gaan 
geen handelingen waartoe zij niet bevoegd zijn. Maar met houding en gedrag kunnen zij wel een bijdrage leveren. Een 
voorbeeld: de Boa's spelen geen rol in het handhaven van gebiedsverboden maar zij kunnen wel (met in ogenschouw hun 
eigen veiligheid) iemand aanspreken.

Beantwoording OAA: Vraag 1.      
Het antwoord op vraag 8 is onjuist. Immers de BOA mag in de openbare ruimte alleen ingezet worden voor overlast en kleine 
ergernissen. Zie hiervoor de beleidsregels boa welke als bijlage zijn bijgevoegd. Dus dit graag wijzigen in het stuk.
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Reactie Vraag 1 en 2.
Uw reactie is correct. De Boa mag in de openbare ruimte alleen ingezet worden voor overlast en kleine ergernissen. De Boa's 
zijn bevoegd voor domein 1. Daar staan hun bevoegdheden genoemd. Wij hebben de term 'Boa' meer als een groepsnaam 
gebruikt. Doelend op medewerkers die in de buitenruimte werkzaam zijn in de sector handhaving.Er had van onze zijde beter 
gesproken kunnen worden over 'handhavers' dan 'Boa's'.

De handhavers kunnen verschillende rollen vervullen. Ze zijn Boa domein 1, toezichthouder in de zin van de Awb (bijvoorbeeld 
wanneer ze huis- of bedrijfsbezoeken) afleggen en ook zijn ze (functioneel) in dienst van de gemeente en ook dat brengt 
verantwoordelijkheden met zich mee. Een voorbeeld hiervan is de volgende: er is een gebiedsverbod uitgevaardigd tegen een 
persoon. Hij mag bijvoorbeeld niet meer gedurende drie maanden bij de Ouderkerk Plas komen omdat ....... De handhavers 
komen geregeld bij de Plas om te controleren of er sprake is van overlast. Tijdens 1 van die bezoeken signaleren ze de persoon 
die een gebiedsverbod heeft. Zij treden dan niet op als Boa maar als ambtenaar van de gemeente die signaleert dat een 
persoon het gebiedsverbod heeft geschonden. Daarop nemen ze contact op met de politie om hen te informeren.

De medewerker, belast met handhaving, zal zich bij zijn werkzaamheden telkenmale moeten afvragen: welke rol vervul ik en 
wat zijn de daarbij behorende bevoegdheden.

De tekst wordt aangepast in de lijn met het bovenstaande.
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   Fractie  Beantwoording  

Onderwerp/inleiding tekst:  

Vraag2. pagina 38 
welke veiligheid biedt 
een bodywarmer als er 
geen gebruik wordt 
gemaakt van een basis 
geweldsmisdrijven de 
handboeien?

OAA Het is niet of-of. Ook de vraag naar geweldsmiddelen komt op tafel.

Beantwoording OAA vraag 2 
Bij de aanvraag van geweldsmiddelen zal volgens de beleidsregels op basis van eerdere incidenten nut en noodzaak moeten 
worden aangetoond. Daarnaast moet een besluit van de driehoek en een advies van Toezichthouder OM en Direct 
toezichthouder worden meegezonden met aanvraag. Bij het toekennen van geweldsmiddelen is ook het arrestanten vervoer 
een voorwaarde.

Reactie vraag 2.
Er wordt geen keuze gemaakt tussen het ene middel en het andere middel.Op dit moment wordt voorbereid de aanvraag voor 
het dragen van handboeien door Boa's die hun opleiding hiervoor hebben afgerond.Daarnaast is het de bedoeling dat gebruik 
gemaakt gaat worden van bodycams.

Met handboeien wordt bereikt dat er een veilige omgeving bestaat voor de verdachte en de Boa. De politie heeft een 
beperkte capaciteit die zij zo optimaal mogelijk inzetten maar niet ontkend kan worden dat het regelmatig voorkomt dat er 
geen politie ondersteuning mogelijk en/of dat wanneer deze wel mogelijk is de aanrijtijd aanzienlijk is. 

Met bodycams wordt bereikt dat mensen rustiger worden als de bodycam aan gaat. Een situatie zal minder snel uit de hand 
lopen als mensen weten dat ze gefilmd worden. En ook: dat de beelden een rol kunnen spelen in de opsporing of vervolging 
van verdachten.

Als het gaat om de handhaving bij de pieter braaijweg worden hiervoor toezichthouders WABO ingezet. 
Vraag3.  '- pagina 39 
plezierboten; hoe gaat 
hier qua handhaving 
op de juiste wijze 
invulling aan worden 
gegeven

OAA Door een toezichthouder in te zetten voor het opmaken van de rapporten en juridische capaciteit voor de opvolging hiervan.

Beantwoording OAA: Vraag 3 
Antwoord is onjuist deze werkzaamheden vallen niet onder de bevoegdheden van een BOA en daarnaast als het al een 
bevoegdheid zou worden door bv een pilot hierop aan te vragen. Kan niet de waarneming door en toezichthouder worden 
gedaan n de juridische afwikkeling door de BOA. Immers hij moet in zijn verbaal de redenen van wetenschap opnemen cautie 
geven en dat kan niet want de waarneming is door een ander gedaan.



   Fractie  Beantwoording  

Onderwerp/inleiding tekst:  

Reactie vraag 3.
Op de Amstel zelf heeft de gemeente geen bevoegdheid. Dit is grondgebied van de provincie en deze heeft dan ook de 
bevoegdheid tot handhaving. 

De handhaving met betrekking tot pleziervaartuigen aan de kades wordt opgepakt vanuit de bestuurlijke hoek. Het is onze 
ervaring dat hiermee effectiever kan worden opgetreden dan via het strafrechtelijke spoor. Daarbij wel de opmerking dat 
strafrechtelijke handhaving vooral gericht is op bestraffing (door middel van bijvoorbeeld een boete), terwijl 
bestuursrechtelijke handhaving vooral gericht is op het beëindigen van de situatie.

Vraag 4. pagina 39 
waarom lezen wij niets 
over handhaving 
plezierboten op de 
Amstel bij Ouderkerk?

OAA De handhaving hiervan maakt zoveel mogelijk onderdeel uit van de dagelijkse werkzaamheden.

Beantwoording OAA: Vraag 4.
Zie vraag 9 en kijk en beoordeel de beleidsregels.


