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Geachte raadsleden, 
 

 

Bijgaand treft u, ter kennisname, het Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA) Jaarverslag 2020 en 
het Jaarplan 2021 aan. Het Jaarverslag 2020 belicht cijfermatig de inzet van de BOA’s in het afgelopen 
jaar. Terwijl in het Jaarplan 2021 wordt beschreven waar de BOA’s zich mee bezighouden, wat de 
belangrijkste ontwikkeltrajecten zijn en waar de focus qua werkzaamheden ligt.  
 
Normaliter ligt het jaarplan bij aanvang van het nieuwe jaar vast en zijn de taken geprioriteerd. Voor het 
jaar 2021 is dit echter anders dan voorgaande jaren. Doordat het coronavirus hard toesloeg waren de 
BOA’s genoodzaakt vanaf eind maart 2020 hun prioriteiten te verleggen en werden ze met name ingezet 
om de coronamaatregelen te handhaven. Uiteraard bleven de overige vormen van overlast ook bestaan, 
daarom hebben ze een globale verdeling aangehouden van 70% coronahandhaving en 30% overige 
vormen van overlast. Deze verdeling zal zeer waarschijnlijk een groot deel van 2021 gecontinueerd 
blijven. Uiteraard wordt ingespeeld op eventuele versoepeling van de coronamaatregelen. Mocht blijken 
dat de coronahandhaving minder tijd kost dan wordt de inzet op de overige vormen van overlast 
verhoogd. 
 
Jaarverslag 2020 
In verband met de coronahandhaving is het team tijdelijk uitgebreid met 2 FTE. De extra inhuur bleek een 
welkome aanvulling en gaf de mogelijkheid om vaker en langer aanwezig te zijn in de wijken om alle 
binnenkomende meldingen op te pakken, toezicht te houden op de hotspotlocaties, aanwezig te zijn bij 
gezamenlijke acties met de politie en te handhaven waar nodig. Hiernaast is het team structureel 
uitgebreid met 1 FTE.  
 
De grootste prioriteiten in 2020 waren de handhaving van de coronamaatregelen, jeugdoverlast, Drank- 
en Horecawet en verkeer.  
 
Jaarplan 2021 
Voor dit jaar zijn de volgende prioriteiten benoemd: verkeerd aanbieden van afval, handhaving 
coronamaatregelen, jeugdoverlast, parkeeroverlast, controles evenementen en toezicht Drank- en 
Horecawet/Alcoholwet.  
 
Naast de prioriteiten wordt er dit jaar ook ingezet op een aantal ontwikkelingen. Een voorbeeld hiervan is 
de professionalisering van onze BOA’s. 



 
 

 

 
Wij vertrouwen erop u voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.  
 
Hoogachtend, 
 
Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
de secretaris, de burgemeester, 
 
 
 
 
 
Dhr. H.W.J. Klaucke Mw. A. Attema 
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