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Onderwerp 
Uitbreiding formatie Buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA's) naar aanleiding van motie 2014-10 
“Meer gemeentelijke toezichthouders”. 
 
Geadviseerde beslissing raad 
De raad besluit, ter uitvoering van de motie 2014-10 “Meer gemeentelijke toezichthouders”, € 19.000,- 
beschikbaar te stellen voor het jaar 2015 en € 57.000,- voor 2016 (en verder) voor de uitbreiding van 
de formatie van de Buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) van 3,86 fte naar 5,02 fte en de 
administratieve gevolgen hiervan te verwerken in de 1

e
 tussenrapportage 2015 en de kadernota 2016 

van de gemeente Ridderkerk waarbij aangegeven wordt dat de middelen overgedragen worden aan 
de BAR-organisatie. 
 
Inleiding 
In de door de gemeenteraad aangenomen motie nr. 2014-10 “Meer gemeentelijke toezichthouders” 
wordt gevraagd de formatie van de huidig aanwezige BOA’s zodanig uit te breiden dat wordt voldaan 
aan de norm van één BOA op 9000 inwoners. In de motie wordt gevraagd de extra formatie in te 
zetten op veiligheidsaspecten (kleine criminaliteit), vervuiling en verontreiniging door honden. De extra 
formatie moet een bijdrage leveren aan het veiligheidsgevoel van burgers.       
 
Beoogd effect 
Uitbreiding van het toezicht op leefbaarheids- en veiligheidsaspecten. Bijdrage aan het 
veiligheidsgevoel van burgers.  
 
Relatie met beleidskaders 
De BOA’s vervullen een belangrijke rol in het toezicht op overtredingen die de leefbaarheid negatief 
beïnvloeden. Ook wordt een bijdrage geleverd aan het voorkomen van (kleine) criminaliteit. In het 
collegeprogramma zijn de kwaliteit van de openbare ruimte en het verhogen van de veiligheid 
belangrijke speerpunten.   
 
Argumenten 
Wanneer de norm van één BOA op 9000 inwoners wordt aangehouden, betekent dit dat er 5,02 fte 
BOA aanwezig moet zijn. De huidige formatie is 3,86 fte waardoor de gewenste uitbreiding 1,16 fte 
bedraagt. Dit resulteert in een toename van de jaarlijkse (loon)kosten van € 57.000,-. Er van 
uitgaande dat de extra formatie in 2015 op 1 september wordt ingezet, bedragen de extra kosten voor 
2015 dan € 19.000,-.   
 
Overleg gevoerd met 
Alle relevante interne betrokkenen. 
 
Kanttekeningen 
Het aanstellen van BOA’s moet worden aangevraagd bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie 
waarover de politie en het Openbaar Ministerie vooraf een advies moeten uitbrengen. In de praktijk 
kan beëdiging van medewerkers tot BOA’s, 4 tot 5 maanden duren. Tot die beëdiging voeren de 
medewerkers hun taken uit als “toezichthouder” zoals genoemd in de Algemene wet bestuursrecht 
maar er kunnen geen processen-verbaal worden uitgeschreven. Aanstelling tot toezichthouder 
gebeurt door het college of de burgemeester.  
 
 



 
Uitvoering/vervolgstappen 
Wanneer er positief wordt besloten op het beschikbaar stellen van het extra budget, worden de 
nieuwe BOA’s zo vlug mogelijk ingezet. Het streven is om dit vanaf 1 september 2015 te laten 
plaatsvinden.  
 
Evaluatie/monitoring 
Evaluatie van de uitgevoerde taken van het BOA-team vindt jaarlijks plaats. De burgemeester 
ontvangt daarvan een rapportage.  
 
Financiën  
De uitbreiding wordt als vaste formatie aan de afdeling Toezicht en Handhaving toegevoegd. De 
kosten bedragen € 19.000,- voor het jaar 2015 en € 57.000,- voor het jaar 2016 (en verder). Er is 
binnen de huidige begroting geen mogelijkheid om de extra kosten te dekken. De financiële gevolgen 
worden in de 1e tussenrapportage 2015 en kadernota 2016 van de gemeente Ridderkerk verwerkt 
waarbij aangegeven wordt dat de middelen overgedragen worden aan de BAR-organisatie. De extra 
formatie wordt ingevuld nadat besluitvorming rond de 1

e
 tussenrapportage 2015 en de kadernota 2016 

heeft plaatsgevonden.      
 
Juridische zaken 
Geen. 
 
Duurzaamheid 
Met de uitbreiding van het aantal fte BOA’s wordt een bijdrage geleverd aan de kwaliteit van de 
openbare ruimte en het veiligheidsgevoel. Dit zijn belangrijke duurzaamheidsaspecten.   
 
Communicatie/participatie na besluitvorming 
Nadat de extra formatie is ingevuld, zal een publicatie (met foto) in de Combinatie plaatsvinden waarin 
het BOA-team wordt voorgesteld en waarin ook de werkzaamheden worden toegelicht.   
 
Bijlagen/ter inzage liggende stukken 
Motie 2014-10 “Meer gemeentelijke toezichthouders”  
 
 
 
Burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
 
de secretaris, de burgemeester, 
  

 
dhr. H.W.J. Klaucke mw. A. Attema 
 
 
 
 


