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Aan burgemeester en wethouders 
door tussenkomst van de voorzitter van de raad 
 
 
Ridderkerk, 28-05-2020           
 
 
Onderwerp: Schriftelijke vraag aan het college van burgemeester en wethouders  
(RvO, artikel 40) over de Ridderkerkse boa’s 
 
Geacht college, 
 
De afgelopen weken waren de boa’s meerdere malen landelijk nieuws. 
 
In de eerste plaats vanwege de roep (vanuit de Nederlandse boa bond) om het ‘bewapenen’ van de 
boa’s en de reactie van o.a. de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb hierop. Rotterdamse 
boa’s hebben in het weekend van 22 t/m 24 mei uit protest geen boetes uitgedeeld om actie te 
voeren, omdat ze graag een wapenstok en een paperspray bij hun uitrusting willen hebben. Daarnaast 
heeft minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid juist aangegeven zelf geen voorstander te zijn 
van het ‘bewapenen’ van boa’s 
 
In de tweede plaats kwamen de boa’s in het nieuws vanwege het geweld tegen boa’s in IJmuiden, 
waarbij 1 boa gewond raakte. 
 
Aan de hand van deze berichtgeving hebben CDA Ridderkerk en Leefbaar Ridderkerk de volgende 
vragen: 
 

1. Zijn boa’s, welke in dienst zijn van de gemeente Ridderkerk, betrokken geweest bij 
geweldsincidenten?  

2. Wat is het standpunt van het college over het wel of niet ‘bewapenen’ van de boa’s? 
3. Heeft het college contact met de Ridderkerkse boa’s hoe zij (de boa’s) staan in de discussie 

wel of niet ‘bewapenen’ van de boa’s? 
a. Zo ja, wat hebben de Ridderkerkse boa’s hierover aangegeven? 
b. Zo nee, is het college bereid om hierover met de Ridderkerkse boa’s in gesprek te 

gaan? 
 
De volgende vragen betreffen de zichtbaarheid van de Ridderkerkse boa’s: 
 

4. De Ridderkerkse boa’s zijn o.a. gesignaleerd in een voertuig waaraan niet te zien is dat dit de 
boa’s betreft. Is dit een bewuste keuze om niet herkenbaar als boa’s door Ridderkerk te 
rijden? 

5. Op welke wijze heeft het college sinds de Coronacrisis proberen te borgen dat de 
Ridderkerkse boa’s door heel Ridderkerk zichtbaar zijn/waren? 
 

 
Gelet op het bepaalde in artikel 40 van het Reglement van Orde voor de raad verzoeken wij u om 
schriftelijke beantwoording van deze vragen.  
 
Hoogachtend, 
 
 
Victor Mijnders, CDA Ridderkerk                          Karin Kayadoe, Leefbaar Ridderkerk 

  
 


