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Presentatie

• Inhoud presentatie: 

• Ontstaan functie Boa
• Het begrip Boa
• Werkzaamheden
• Formatie en inzet
• Dagelijkse praktijk � Boa 



Ontstaansgeschiedenis

• Prestatiecontract politie (2007-2010)
Prestatieafspraak aanpak kleine ergernissen 

• Einde prestatiecontract en invoering  bestuurlijke  
strafbeschikking (2010-2011)

• Preventieteam (2011 - 2014)
Inzet toezichthouders Concern voor Werk

• Boa’s (vanaf 2011)



Wat is een Boa?

• Buitengewoon opsporingsambtenaar: 

Ambtenaar met opsporingsbevoegdheid voor bepaalde 

strafbare feiten en mag deze vervolgen op eigen

werkterrein.

•   Politieagent: 

Algemene opsporingsbevoegheid voor alle strafbare feiten.



Werkterreinen

•  Domeinen:

- I: Openbare Ruimte
- II: Milieu, welzijn en infrastructuur
- III: Onderwijs
- IV: Openbaar vervoer
- V: Werk, inkomen en zorg
- VI: Generieke opsporingsbevoegheid

•  Circa 25.000 Boa’s in Nederland

•  Maximaal 2 domeinen, 2 werkgevers



Bevoegdheden

•   Akte van opsporingsbevoegdheid:
- aangewezen voor grondgebied gemeente;

- beperkt tot één domein;

- strafbare feiten waarvoor aangewezen;

- eventueel politiebevoegdheden.

• Inzet in meerdere gemeentes:

- samenwerkingsconvenant 

- DHW; Dronten en Urk

• Toezicht op de Boa’s:
- toezichthouder (Hoofdofficier van Justitie)

- direct toezichthouder (Korpschef)



Bestuurlijke strafbeschikking

• Keuze in 2011 voor bestuurlijke strafbeschikking

• Strafrechtelijke boete (geen bestuursrechtelijke boete)

• Overlast in de openbare ruimte en parkeerovertredingen

• 93 overlastfeiten

• Inning door CJIB 

• Byspy; digitaal handhaven 



Werkzaamheden

• Handhaving openbare ruimte:

- Asv � Afval
- APV � campers, aanhangers, uitstallingen, honden
- RVV: parkeerovertredingen
- Drank- en horecawet
- Evenementen
- Klachten en meldingen

• Grondgebied gemeente Noordoostpolder
- Alles handhaven niet mogelijk
- Prioriteiten / keuzes



Werkzaamheden (2)

• Handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP)

kleine ergernissen / top 10 overlastfeiten

• Afval dumpen;

• Straatafval achterlaten;

• Hondenpoep niet opruimen;

• Reclameborden of een terras op of aan de weg plaatsen;

• Defecte voertuigen (wrakken);

• Hond niet aangelijnd op de weg laten lopen binnen de bebouwde kom;

• Schade toebrengen aan en rijden door parken, plantsoenen en groenstroken;

• Na verontreiniging het niet schoonmaken van de weg waardoor

verkeersgevaarlijke situaties ontstaan;

• Afval op of naast containers / ondergrondse containers bijplaatsen;

• Caravans, aanhangers, e.d., langer dan drie dagen in de bebouwde kom 

parkeren.



Werkzaamheden (3)

• Toezicht bij evenementen:
Pieperfestival, Nacht van Oranje en Zuiderzeerally
vergunningvoorschriften, APV, DHW, brandveiligheid

• Toezicht Drank en Horecawet:
Handhavingsbeleid DHW 2014 - 2018 

(NOP, Urk en Dronten)
(para)commercieel, evenementen, supermarkten, slijterijen

• Toezicht “snoeproute”:
samenwerking met politie, scholen, winkeliers

• Klachten en meldingen:
divers



Formatie & Inzet

• 3 Boa’s (2.9 Fte)

(Inzet op Urk en Dronten (-/- 0,3 Fte)) 

• Noordoostpolder: 2,6 Fte

- Bsb overtredingen APV: 1200 uur (35 %)

- Klachten en overige: 1050 uur (30 %)

- Afval: 750 uur (22 %)

- DHW: 274 uur per gemeente (8%)

- Evenementen: 150 uur (5%)

- Opleiding / bijscholing: 90 uur per jaar  



Uitrusting

• Toezichthouders auto

• Mountain bikes

• Landelijk uniform / kleding

• Portofoon C2000

• Byspy; digitaal handhaven

• Steekwerend vest



Herkenning



Dagelijkse praktijk

• Meldingen openbare ruimte (MOR-meldingen)

KCC → Gemeentewerf → BOA

• Aanpak overlastfeiten

- casuïstiek

• Toezicht DHW



Vragen?



Bedankt   


