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Betreft: Motie 2018-14 inzake formatie Boa's

Geachte raadsleden,
Op 8 november 2018 heeft uw de motie 'inzake formatie BOA's' (nr. 2018-14) aangenomen. In de motie riep
u ons op om bovenop de huidige formatie van 5 Fte Buitengewoon Opsporingsambtenaren een extra Fte
Buitengewoon Opsporingsambtenaar aan te stellen en de daarvoor benodigde middelen in de
1 e Tussenrapportage 2019 te verwerken. In deze brief informeren wij u over de opvolging van de motie en
nemen wij u mee in enkele ontwikkelingen rondom de BOA's.

Uitbreiding BOA-team met 1 FTE
Begin dit jaar is een vacature uitgezet voor de werving van de extra BOA. Met succes is een extra BOA
geworven welke sinds half april 2019 in dienst is. Deze extra BOA is allround inzetbaar en zet zich in de
volle breedte in voor veiligheid en leefbaarheid in Ridderkerk.

Verdere professionalisering van de BOA
Naast de uitbreiding van het BOA-team met 1 Fte zetten we in op de verdere professionalisering van de
BOA's en het verbeteren van de kwaliteit van toezicht en handhaving in Ridderkerk. Er is een pakket aan
maatregelen ontwikkeld om de professionaliteit van de Buitengewoon Opsporingsambtenaren de komende
jaren naar een hoger niveau te tillen. De kwaliteit van de handhaving wordt hierdoor verbeterd en geborgd.
De gemeentelijke BOA's zijn door het pakket aan maatregelen beter herkenbaar en flexibeler inzetbaar. De
BOA's kunnen uiteindelijk efficiënter en daadkrachtiger uitvoering geven aan hun opdracht in het kader van
"schoon, heel en veilig".

Bij deze verdere professionalisering zetten we onder andere in op:
Het versterken van de samenwerking tussen BOA 's en politie
We zetten in op het verder verbeteren van de samenwerking met de politie door intensiever informatie uit te
wisselen. Hiervoor maken we gebruik van de tool BOA-maps. BOA-maps is een tool waarbij de politie in een
digitale kaart omgeving informatie over hotspots plaatst. De BOA's kunnen deze informatie uploaden en
tijdens de surveillances de locaties aandoen. Voor het verkrijgen van de kaart informatie dienen de BOA's
het politiebureau te bezoeken, waardoor zij meer contactmomenten met de politie hebben.

Deelname aan handhaven ondermijnende criminaliteit
De BOA's krijgen steeds meer taken op het terrein van openbare orde en veiligheid. Voorbeelden hiervan
zijn de aanpak van ondermijning en spookbewoning. De BOA's nemen deel aan acties om deze vormen van
criminaliteit tegen te gaan.
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De BOA's zijn bevoegd voor het controleren en handhaven van het Digitaal Opkopersregister (DOR). De
afgelopen periode hebben de BOA's hiervoor een training gevolgd. Inmiddels wordt hier, in samenwerking
met de politie, op ingezet.

Digitaal handhaven
Daarnaast zetten we in op de verdere digitalisering van de handhaving. De BOA's gaan werken met het
systeem CityControl Sigmax. Dit systeem stelt de BOA's in staat om overtredingen en meldingen/waarnemingen direct geautomatiseerd vast te leggen. Een belangrijk voordeel is dat alle benodigde
informatie op het gebied van wetteksten, APV artikelen, feitcodes en relevante regelgeving direct in het systeem beschikbaar is. Daarnaast kunnen waarschuwingen en overtredingen direct in dit systeem worden
vastgelegd
De BOA's worden hierdoor in staat gesteld het lezen, afhandelen en verwerken van de meldingen direct
'buiten' te doen, waardoor tijdswinst wordt behaald en zij meer zichtbaar zijn binnen de gemeenten.
Communicatiemiddelen
Om de veiligheid van de BOA's en de samenwerking tussen de externe veiligheidspartners te bevorderen
schaffen we portofoons aan. Deze communicatiemiddelen zorgen ervoor dat de BOA's direct in contact
staan met de politie via de meldkamer. Hierdoor zijn ze verzekerd van snellere back-up door de politie in
gevaarlijke of bedreigende situaties. Daarnaast is efficiënte afstemming met de meldkamer mogelijk voor
meldingen, incidenten en het doorzetten daarvan naar de politie.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en beschouwen hiermee motie 2018-14
als afgedaan.
Hoogachtend,
namens burgemeester en wethouders van Ri
de secretaris,

Dhr. H.W.J. Klaucke

Mw. A. Attema

pagina 2 van 2

