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Ik kan u berichten dat uitvoering is gegeven aan punt 4.1.11 van het Coalitie-akkoord.  
 
De drie wijkboa’s alsmede de coördinator zijn opgeleid tot wijkboa en zijn vanaf 1 maart aan de slag in 
hun eigen wijken. Op onderstaande kaart ziet u de wijkindeling. 
 

 
 
De realisatie van vier fulltime wijkboa’s is niet mogelijk gebleken.  
In de Beleidsnota Boa’s in Huizen, Beleidsuitgangspunten en werkwijze, (zaaknummer 89755)  door het 
college vastgesteld op 7 mei 2019, heeft de uitwerking plaatsgevonden van de punten 4.1.11 en 2.3.8 
van het Coalitie-akkoord.  
Voor de uitbreiding van het boa-team en de realisatie van de punten uit het coalitie-akkoord is budget 
beschikbaar gesteld, nl. voor een structurele uitbreiding met 1 fte en een incidentele uitbreiding voor 2 
jaar met 2 fte, specifiek gericht op jeugd.  



                                                                                                           

 

Met dit budget wordt echter niet bereikt dat er 4 fulltime boa’s beschikbaar komen om als wijkboa te 
fungeren. Ten tijde van de totstandkoming van het coalitie-akkoord medio 2018 was de feitelijke situatie 
betreffende de boa’s namelijk als volgt: 
1 coördinator handhaving en marktbeheer (al in 2011 is een boa-functie omgezet naar de functie van 
coördinator); 
2 gewone boa’s in vaste dienst; 
1 jeugdboa in tijdelijke dienst (op basis van het Project aanpak overlast openbare ruimte) 

Boa-capaciteit 
Sinds 2011 is de Coördinator Handhaving en marktbeheer niet langer fulltime inzetbaar als boa. In deze 
functie zijn allerlei werkzaamheden ondergebracht die niet alleen de coördinatie van de boa’s zelf 
betreffen maar ook andere taken zoals de uitvoering en afhandeling van de wegsleepregeling, uitvoering 
marktbeheer, verwerking en afhandeling van circa 1000 MOR-meldingen en diverse teamleiderstaken 
zoals afhandeling van klachten in het kader van de Klachtenregeling, opleidingstaken en begeleiding van 
stagiaires e.d.  
Het college heeft er vorig jaar voor gekozen om niet direct extra structureel budget vrij te maken om tot 4 
fte boa te komen. Eerst is de begrote uitbreiding gerealiseerd en wordt door het maken van scherpere 
keuzes en prioriteiten getracht tot een verhoging van de handhavende capaciteit op straat te komen. Na 
de evaluatie aan  het einde van de incidentele uitbreiding kan de balans worden opgemaakt en eventueel 
voor verdere structurele uitbreiding worden geopteerd.   
 
Jeugdboa-capaciteit 
In hetzelfde besluit van B&W dd 7 mei 2019 is ook een besluit genomen over de invulling van de 
jeugdboa-capaciteit.  
Omdat er al een jeugdboa in tijdelijke dienst was, is besloten de fte structurele uitbreiding in te vullen met 
deze jeugdboa.  
Een incidentele fte is daarom ingevuld met een gewone boa; op de andere incidentele fte is een jeugdboa 
benoemd.  
 
De situatie per 1 januari 2020 is als volgt:  
1 coördinator handhaving en marktbeheer in vaste dienst; 
2 gewone boa’s in vaste dienst; 
1 jeugdboa in vaste dienst (uitbreiding op structurele fte) 
1 gewone boa in tijdelijke dienst (uitbreiding op incidentele fte voor 2 jaar tot november 2021) 
1 jeugdboa in tijdelijke dienst (uitbreiding op incidentele fte voor 2 jaar tot november 2021) 
 
De drie wijkboa’s hebben ieder een eigen wijk toebedeeld gekregen. Zij worden in hun wijkwerk uiteraard 
ondersteund door de coördinator. De wijkboa’s werken samen met de wijkagenten en onderhouden  hun 
netwerk in de wijk met bewoners(groepen), ondernemers en winkeliers, en andere organisaties in de wijk.  
De twee jeugdboa’s werken door de hele gemeente. Zij werken “vindplaats”-gericht: zij richten zich op de 
plaatsen waar jeugd samenkomt, waarover eventueel klachten binnenkomen e.d Zij hebben speciaal ook 
als taak om actief contact te zoeken met de jeugd op straat en hun netwerk te onderhouden met 
jongerenwerk, scholen en politie. De jeugdboa’s werken uiteraard ook nauw samen met de wijkboa’s. 
Daar waar nodig ondersteunen en versterken ze elkaar. 
 
 


