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Geachte mevrouw Hogewoning,
Op 12 februari 2019 hebben wij uw vragen ontvangen ingevolge artikel 34 van het Reglement van orde
gemeente Vlaardingen 2018”. Uw vragen gaan over BOA-bevoegdheden. Hieronder vindt u de
beantwoording van uw vragen.
Aanleiding van uw vragen: binnen de gemeente Rotterdam is besloten binnen de driehoek om een deel
van de BOA’s extra bevoegdheden te geven. E.e.a. is ook opgetekend in het AD van 11 februari 2019.
Het gaat om (super) BOA’s die opgeleid en ingezet worden om veroorzakers van overlast op straat aan
te pakken en mogelijk bekeuren.
Vraag 1
Heeft Vlaardingen ook al van deze z.g. superboa’s? Zo nee, waarom niet?
Antwoord
Vlaardingen beschikt niet over deze z.g. superboa’s omdat de BOA’s in Vlaardingen al breed inzetbaar
zijn conform de Beleidsregels buitengewoon opsporingsambtenaar binnen domein 1 Openbare Ruimte.
Vraag 2
Als vraag 1 met nee is beantwoord bent u bereid deze mogelijkheid ook voor Vlaardingen te
onderzoeken?
Antwoord
Gelet op het antwoord op vraag 1 is er geen onderzoek noodzakelijk.
Vraag 3
Bent u het met ONS eens dat met de aanstelling van deze z.g. superboa’s een bijkomend voordeel is dat
dit tijd gaat schelen voor de politie en de inzetbaarheid daardoor efficiënter wordt voor zowel politie als
onze boa’s?
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Antwoord
Nee, een bijkomend voordeel zoals wordt gesuggereerd in de vraag, is niet in te schatten omdat er een
duidelijk verschil is tussen bevoegdheden van de politie en de bevoegdheden van de BOA’s. Politie doet
strafrechtelijke onderzoeken onder leiding van het Openbaar Ministerie. BOA’s concentreren zich meer
op feiten als verloedering, kleine ergernissen en de mogelijk neveneffecten na een strafrechtelijk
onderzoek. Voorbeeld kan zijn dat de politie strafrechtelijk onderzoek doet op grond van de Opiumwet en
de BOA richt zich op het handhaven van het neveneffect de overlast- op grond van de Algemene
Plaatselijke Verordening (APV).
-

Vraag 4

Is er een opleidingsplan binnen de afdeling Toezicht en Handhaving?
Antwoord
Ja, er is een opleidingsplan voor de BOA’s.
Vraag 5

Zijn alle mensen bij Toezicht en Handhaving volledig opgeleid tot BOA?
Antwoord
Alle boa’s beschikken over de opleiding BOA. Deze kennis wordt daarna op niveau gehouden door het
volgen van bijscholings- en specialistische cursussen om de bevoegdheid te houden.
Binnen het team Toezicht en Handhaving zijn er twee personen die de opleiding niet hebben gedaan en
hebben niet de bevoegdheid van een BOA. Zij vervullen de functie van toezichthouder.
Hoogachtend,

mr. drs. A.G.

MSc

Wilt u bij beantwoording van deze brief het briefnummer 1705516 vermelden.
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