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Het jaar 2021 stond wederom grotendeels in het teken van het coronavirus 

en de hiermee gepaard gaande maatregelen. De BOA’s zijn veel ingezet op 

het controleren van de opgelegde maatregelen. 

Andere geprioriteerde taken waren onder andere naastplaatsingen van afval, 

meldingen van inwoners en jeugdoverlast. Aan de hand van de infographics 

in dit verslag geven we een korte terugblik op het afgelopen jaar. 

Vanaf pagina 11 belichten we de inzet van het BOA-team voor 2022.

JAAR-
VERSLAG 

2021
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1 HANDHAVEN IS 
MEER DAN EEN  
PROCES VERBAAL

De BOA’s houden de buitenruimte schoon, heel en veilig.
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2.2 Procesverbalen en waarschuwingen

Strafbaar feit PV Waarschuwingen

Afval 8 1

APV 4 8

COVID-19 34 32

Blauwe zone 22 -

Verkeer 84 20

Parkeren 

vergunning-

houders

48 1

Overig 2 11

Totaal 202 73

JAARVERSLAG 2021 
WAT HEBBEN WE 
GEDAAN?

2
2.1 Meldingen inwoners
Onderstaand overzicht bevat alleen de 

meldingen die direct bij de BOA’s zijn 

binnengekomen via het Zaaksysteem.

Meldingen inwoners Ridderkerk 2021

Onderwerp Aantal

Afval en storting 170

Bomen en plantsoenen 3

Burenoverlast 3

Honden 14

Jeugdoverlast 1

Aanhanger, trailer, camper etc. 12

Wegen en straten 4

Parkeren en verkeer 67

Geluidshinder 1

Fietsen en scooters 77

COVID-19 8

Vuurwerk 12

Overig 65

Totaal 437
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2.3 Drank- en Horecawet
De horeca is een groot gedeelte van het  

jaar gesloten geweest als gevolg van de 

coronamaatregelen. In de periode dat men 

wel geopend mocht zijn waren andere 

beperkingen van kracht. Hierdoor was de 

inzet van de BOA’s en het toezicht op de 

horecagelegenheden anders dan in de jaren 

voorafgaand aan de coronaproblematiek.  

De nadruk heeft met name gelegen op het 

controleren en handhaven van de  

opgelegde maatregelen.

Controle Drank- en Horecawet  

Ridderkerk  2021

De BOA’s worden ingezet aan de hand van 

het jaarplan. In dit plan zijn onderwerpen, 

waar de BOA’s een bijdrage aan kunnen 

leveren, uit het Actieplan Veilig opgenomen. 

Het Actieplan Veilig is opgesteld in samen-

werking tussen OOV, politie, brandweer en

de BOA’s. 

De afgelopen jaren lag de focus met name op 

het handhaven van de coronamaatregelen. 

Nu de maatregelen zijn ingetrokken kunnen 

we ons dit jaar gelukkig weer focussen op  

de reguliere werkzaamheden. We blijven 

uiteraard waakzaam voor Corona en zetten  

in op/bij eventuele (nieuwe) maatregelen.

3.1 COVID-19
De BOA’s spelen een grote rol bij de 

controle en handhaving van de corona 

maatregelen, zoals die zijn vastgelegd in  

de Tijdelijke Wet Maatregelen COVID-19.

De maatregelen zijn in het voorjaar afge-

schaald, mocht hier in de loop van het jaar 

een verandering in optreden dan zal hier 

weer op worden ingezet. 

126
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201

65

 Controles DHW /COVID-19

 Controles COVID-19 Detailhandel

 Bestuurlijke waarschuwing

 Mondelinge waarschuwing

 Leeftijdscontrole jeugd op straat  

 + COVID-19

 Gesprekken ondernemers

JAARPLAN 2022.
WAT GAAN WE 
DOEN?

3

Controle Aantal

Controles DHW /COVID-19 126

Controles COVID-19  

Detailhandel

75

Bestuurlijke waarschuwing 6

Mondelinge waarschuwing 5

Leeftijdscontrole jeugd op straat 

+ COVID-19

40

Gesprekken ondernemers 201

Totaal controles 453
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GEPRIORITEERDE 
TAKEN 2022 4

4.1 Geprioriteerde Taken
Coronamaatregelen (Wanneer eventuele 

maatregelen van kracht zijn en de BOA’s 

hierop moeten worden ingezet wordt dit 

een prio).

Actieplan Veilig

Het Actieplan Veilig is een gezamenlijke 

activiteit van gemeente en politie. De BOA’s 

participeren bij het opstellen en uitvoeren van 

dit actieplan. De prioriteiten benoemen en 

vaststellen vormt de gezamenlijke basis van 

waaruit gemeente en politie te werk gaan.

• Zichtbaarder aanwezig zijn in de wijken 

+ in de winkelcentra + recreatiegebied 

(zomermaanden)

• Extra surveillance aangaande 

woninginbraken

• Deelname aan de integrale 

ondermijningsacties

• Gerichte controles/surveilleren op de 

bekende jeugdplekken

• Controle Digitale Opkopers Register

Overige taken

• Verkeerd aangeboden afval

• Parkeeroverlast in de wijken, 

personenwagens en grote voertuigen

• Controles evenementen en 

evenementenvergunning

• Toezicht Drank- en Horecawet

• Toezicht op jeugdgroepen en 

hotspotlocaties

• Integrale bedrijvencontroles

4.2 Geprioriteerde Locaties
• Centrum

• De Gorzen 

• Oosterpark

• Reyerpark

• Erasmuspark

• Vlietplein

• Industrieterreinen

• ‘t Waaltje 

• Omgeving middelbare scholen
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TOEKOMSTIGE 
ONTWIKKELINGEN 
KORTE EN LANGE 
TERMIJN

5

5.1 Capaciteit
Vanwege de extra taken in het kader van 

de COVID-19 maatregelen zijn er de afge-

lopen jaren extra BOA’s ingehuurd om de 

piek in de werkzaamheden op te kunnen 

vangen. De vraag om meer adhoc inzet en 

avond- en weekenddiensten wordt steeds 

groter. Dit geeft grote druk op het team 

bij het uitvoeren van de reguliere (dage-

lijkse) taken. De zomerperiode geeft in het 

algemeen extra werkdruk, denk hierbij aan 

controle van de horecagelegenheden, over-

last in de buitengebieden, jeugdoverlast in 

de avonden en weekenden etc. Mochten 

zich capaciteitsproblemen voordoen als 

gevolg van eventueel aangescherpte  

coronamaatregelen dan dienen we een 

voorstel in voor tijdelijke inhuur om dit te 

kunnen ondervangen.

5.2 Overige ontwikkelingen
• Geweldsbevoegdheden en -middelen  

(dit wordt nader uitgewerkt in een pilot)

• Wegsleepregeling (korte termijn)

• Horecabeleid (lange termijn)

• Fietsenbeleid (lange termijn)

• Marktverordening (lange termijn)



Toezicht & Handhaving  
Buitengewoon 

Opsporingsambtenaren


