Agenda
datum

tijd

locatie

17 januari 2018

14.30-16.30 uur

Het CCV, Churchilllaan 11 in Utrecht

betreft overleg

BOA-platform
genodigden

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Pieter Winsemius (voorzitter, tevens voorzitter kerngroep) (afwezig met afmelding)
Peter Vogelzang (vicevoorzitter, tevens vicevoorzitter kerngroep)
Lieke Sievers (lid op persoonlijke titel, tevens lid kerngroep)
Dick van Dop (lid op persoonlijke titel, tevens lid kerngroep)
Sten Meijer (Het CCV, secretaris BOA-platform en kerngroep)
Eugène van der Poel (lid, VNG)
Peter Oskam, (lid, VNG / burgemeester Capelle aan den IJssel)
Jos Speetjens (lid, Nationale Politie)
Jaco van Hoorn (lid, Nationale Politie)
Eric Lakenman (lid, FNV Veiligheid)
Debbie Kamphuis (Staatsbosbeheer)
Hester Brenninkmeijer (lid, ExTH)
Ruud van Diemen (lid, MBO Raad)(afwezig met afmelding, vervangen door Jelleke van Beek)
Dorothee Meijer (lid, gemeente Den Haag)
Teo Wams (lid, Natuurmonumenten)
Richard Gerrits (lid, BOA ACP)
Gerrit van de Kamp (lid, ACP)
Herman Reuvers (lid, Politieacademie)
Marcel Bijen (lid, OM)
Saskia Hofman (lid, gemeente Amersfoort) (afwezig met afmelding)
Peter Verhoeven (namens de Omgevingsdiensten) (afwezig met afmelding)

agendalid

22. Hanneke Schipper (ministerie van VenJ)
23. Jan Willem Schaper (ministerie van VenJ)
24. Rupesh Ramkisoensing (ministerie van VenJ)

Agenda
1.
Opening

Doel
-

Bijlage

2.

Verslag en actiepunten overleg BOA-platform 15
november 2017

Bespreken

Bijlage 1

3.

Mededelingen:
a. Financiering – definitief toegezegd
b. Website BOA-platform

Informeren

4.

Terugblik BOA Event
Dick van Dop koppelt mondeling de resultaten terug
van de evaluatie onder deelnemers. Ook de
aanwezig leden van het platform worden in de
gelegenheid gesteld om nog eens te reflecteren op

Bespreken

Bijlage 2

datum

onderwerp

17 januari 2018

BOA-platform

het event. Wat ging goed, wat kan beter een
volgende keer? Etc.
Voor de volledigheid is ook het pleidooi ‘Naar een
weerbare samenleving’ van voorzitter Winsemius
bijgevoegd, zoals uitgesproken op dag 1 van het BOA
Event.1 Het BOA-manifest is als bijlage bij dit
pleidooi gevoegd. De vraag is op welke wijze we dit
pleidooi & het BOA-manifest in de praktijk kunnen
laten doorwerken (o.a. door het te verbinden aan de
agenda van het BOA-platform 2018, zie volgende
agendapunt).
5.

Agenda BOA-platform 2018
Tijdens het BOA Event zijn diverse geluiden gehoord
waar het BOA-platform zich in 2018 op zou kunnen
richten. Vanuit al die geluiden is een eerste concept
gemaakt van mogelijke punten waar het platform
zich in 2018 op kan richten, zie bijlage. De vraag is
of dit overzicht compleet is? Wat missen we
mogelijk nog? En van de punten die wel genoemd
zijn, welke informatie ontbreekt daar nog? Ook: hoe
kunnen we als platform op korte termijn verder
gaan op deze punten en waarmee beginnen we? En
wie wil daarbij helpen, mogelijk m.m.v. de
werkgroepen?

Behandelen

Bijlage 3

6.

Resultaten vragenlijst leden BOA-platform
Van 11 van de leden van het BOA-platform mochten
wij een paar minuutjes van hun tijd stelen. Dit om
kort met elkaar terug te blikken op 2017 en
vervolgens te bekijken wat we daarvan voor 2018
kunnen leren. Naast deze terugblik is ook
geïnventariseerd welke bijeenkomsten, overleggen
e.d. worden georganiseerd waar de BOA centraal
staat. Is dit compleet zo? De resultaten van de
vragenlijst staan in bijlage 4 en bespreken we met
elkaar op 17 januari.

Bespreken

Bijlage 4

7.

Ontwikkelingen en actualiteiten
Een rondje langs de velden. Leden van het platform
worden in de gelegenheid gesteld om hun licht
hierop te laten schijnen. Gezamenlijk wordt
bekeken hoe daar eventueel op door te pakken.

Bespreken

8.

W.v.t.t.k.

Bespreken

9.

Sluiting
Het volgende overleg is op 4 april a.s. om 14.30 uur
bij het CCV in Utrecht.

-

1

Van het pleidooi van voorzitter Winsemius is ook een video gemaakt, te bekijken via http://www.boaevent.nl/ of als artikel te lezen via de website

van Gemeente.nu: https://www.gemeente.nu/veiligheid/boa/landelijk-beleid-invulling-functie-boas-noodzakelijk/.

