
 
 
 
 

Verslag en Actiepunten 
 

1. Opening 

• Er zijn twee nieuwe leden in het BOA-platform: Eric Lakenman en Saskia Hofman. Saskia 
heeft als lid van de werkgroep ‘Slim handhaven en innovatie’ meegedacht over de 
programmering van het BOA Event. Zij zal als afgevaardigde uit deze werkgroep 
deelnemen aan de overleggen van het BOA-platform. Marco Schipper heeft binnen FNV 
Veiligheid een andere functie geaccepteerd. Eric Lakenman is zijn vervanger.  

• Jelleke van Beek vervangt voor dit overleg Ruud van Diemen. 
 

2. Verslag en actiepunten overleg BOA-platform 4 oktober 2017 

Er zijn geen opmerkingen op het verslag van 4 oktober jl. en deze wordt vastgesteld. Voor wat 
betreft de actiepunten, het volgende: Pieter Winsemius heeft gesproken met Siebe Riedstra 
(secretaris-generaal van het ministerie van Justitie en Veiligheid). Riedstra liet zich in dit 
gesprek positief uit over de BOA en er is gesproken over de toen nog nieuw te vormen regering 
en de kansen voor de BOA daarin.  
Eugène van de Poel belooft spoedig na dit overleg de VNG-brief voor uitbreiding boa-
bevoegdheden rond te sturen. 
 
3. Mededelingen 

a. Financiering 
De definitieve toezegging voor de subsidie van € 50.000 voor het BOA-platform vanuit het 
ministerie van Justitie en Veiligheid is op één haar na gevild. De betreffende ambtenaar 
heeft verzocht om een ondertekend begeleidend schrijven van de voorzitter waarna de 
subsidie richting het platform komt. 
 

b. Uitgaven hoger dan € 2.500 – instemming leden BOA-platform 
In een eerder stadium is afgesproken dat bij uitgaven hoger dan € 2.500,- de leden van het 
platform worden geconsulteerd, waarbij besluitvorming plaatsvindt bij meerderheid van 

datum tijd locatie datum verslag 

15 november 2017 14.30-16.30 uur Het CCV 24 november 2017 
   pagina 

   1/4 

deelnemers    

Pieter Winsemius (voorzitter) 
Peter Vogelzang (vicevoorzitter) 
Lieke Sievers (lid op pers. titel) 
Dick van Dop (lid op pers. titel) 
Sten Meijer (Het CCV, secretaris) 

Eugène van de Poel (VNG) 
Marcel Bijen (OM) 
Marijn Steijven (OM) 
Hester Brenninkmeijer (ExTH) 
Teo Wams (Natuurmonumenten) 
 

Herman Reuvers (Politieacademie) 
Jelleke van Beek (ROC MN) 
Eric Lakenman (FNV Veiligheid) 
Ruud Heuzer (Nationale Politie) 
Saskia Hofman (gemeente Amersfoort)  

 

    
Afwezig    

Richard Gerrits (BOA ACP) 
Ruud van Diemen (MBO Raad) 
 

Debbie Kamphuis 
(Staatsbosbeheer) 

Dorothee Meijer (Gemeente Den Haag) 
Peter Oskam, (VNG / burgemeester 
Capelle aan den IJssel)  
 

 

    
betreft overleg    

BOA-platform 



 

datum onderwerp pagina 

15 november 2017 BOA-platform 2/4 

stemmen. Na toekenning van de subsidie staan een aantal uitgaven van meer dan € 2.500 
in de planning zoals de secretariële ondersteuning, bezoldiging van de voorzitter en 
overige kosten als reis- en verblijfkosten. De aanwezige leden stemmen ermee in dat deze 
uitgaven gedaan kunnen worden.  
 

4. Update BOA Event 

Dick van Dop geeft aan dat er inmiddels 197 aanmeldingen zijn voor dag 1, 59 voor dag 2 en 79 
voor dag 3 van het BOA Event. Vooral voor dag 2 en 3 zijn meer inschrijvingen gewenst. Teo 
Wams geeft aan dat hij via zijn netwerk nogmaals aandacht zal vragen voor dit event. Ook 
vanuit de politie is het aantal aanmeldingen nog wat zuinig. Herman Reuvers belooft om dit 
nog eens aan te jagen. Ook Lieke Sievers zal contact zoeken met Liesbeth Huyzer (lid 
Korpsleiding Nationale Politie) om te kijken hoe er meer medewerkers van de politie richting 
het event kunnen komen. Of ook medewerkers van het ministerie van JenV zich hebben 
aangemeld is onduidelijk. Op de uitnodigingsbrief van voorzitter Winsemius is geen respons 
gekomen. Pieter Winsemius stelt voor om via Siebe Riedstra nog eens te peilen of JenV acte de 
présence kan geven: “Niet aanwezig zijn als JenV is ook een signaal, maar geen goed signaal.” 
 
5. De drie rollen van het platform 

Als extra bijlage is een document, getiteld ‘Naar een weerbare samenleving’ van Pieter 
Winsemius nagestuurd. Het pleidooi is om vanuit de burger beleid te ontwerpen, meer bottom 
up: “Veel beleidsthema’s voldoen niet meer, die leven niet onder burgers, de werkelijkheid is 
dan te ver weggelopen van ons wenselijke toekomstbeeld.” Pieter Winsemius stelt de vraag of 
dit document “spannend genoeg is om met anderen te bespreken als het Ministerie van J&V, 
Nationale Politie en andere relevante organisaties.” Het document zal o.a. als sterk ingekorte 
versie gebruikt worden in het openingsverhaal van Pieter Winsemius tijdens het BOA Event.  
De aanwezige leden van het platform onderschrijven het pleidooi van Winsemius. Hoe kom je 
meer in gesprek met de burger om te weten wat hen bezighoudt? De BOA is zo’n 
aanspreekpunt om deze geluiden op te vangen. Het is Lieke Sievers opgevallen dat het huidige 
regeerakkoord haaks staat op het document van Pieter Winsemius. Het regeerakkoord gaat uit 
van een top down benadering. Toch is het verstandig om de verbinding met het regeerakkoord 
te zoeken (zie ook agendapunt 8): “Het thema ondermijning heeft prioriteit in het 
regeerakkoord. De aandacht zit echter alleen op repressie, niet op preventie. Zonde, te 
eenzijdige aandacht. Dus koppel het stuk van Pieter aan een onderwerp wat politiek 
interessant is. Geef de BOA een rol in de aanpak van ondermijning”, aldus Peter Vogelzang.  
De suggestie wordt gedaan om het stuk meer in lijn te brengen met het regeerakkoord en zo 
meer aan te sluiten op de actualiteit (ACTIE). 
 

6. BOA-expertisecentrum - opdrachtverstrekking 

Op 3 november jl. hebben de VNG, Nationale Politie, Politieacademie, OM, ROC MN en het 
BOA-platform om tafel gezeten om met elkaar te verkennen hoe te komen tot een BOA-
expertisecentrum. Dit is uitgewerkt in een voorstel en is ter accordering voorgelegd aan de 
aanwezig leden van het BOA-platform. Het voorstel wordt unaniem aangenomen. De werkgroep 
krijgt de opdracht om hiervoor een businesscase op te stellen. Het CCV zal daarbij in the lead 

zijn. Ze krijgen voor 2018 een subsidie van het ministerie van JenV om de businesscase te 
ontwikkelen. Na het opleveren van de businesscase zal bepaald moeten worden of er ook 
daadwerkelijk tot oprichting wordt overgegaan en wie daarvoor zal financieren. Lieke Sievers 
geeft aan dat PDM dan mogelijk daarin een bijdrage kan leveren.  
Verder wordt geopperd om de komende tijd bij de achterban na te gaan of zij ook meerwaarde 
zien in een BOA-expertisecentrum en wat dat dan volgens hen zou moeten behelzen (ACTIE). 
Ook tijdens het BOA Event zal hier actief op bevraagd worden.  
 



 

datum onderwerp pagina 

15 november 2017 BOA-platform 3/4 

7. Rol private partijen 

Herman Reuvers stelde zich de vraag: Hoe denken wij als platform om te gaan met de private 
partijen? Kunnen zij zich hierbij ook aansluiten? Teo Wams geeft aan dat hij regelmatig 
spreekt met private partijen en eventuele zaken die hij opvangt, brengt hij in bij het BOA-
platform. Teo vindt het van belang om wel goede connecties te houden met de private 
partijen. Ruud Heuzer waarschuwt er wel voor dat als ze actief om tafel komen, dan wordt het 
speelveld wel erg groot. Voor nu nog even de hand op de knip houden.  
Er is een verzoek ontvangen van de Nederlandse Veiligheidsbranche. Voorzitter hiervan - 
Laetitia Griffith – wil om tafel met Pieter Winsemius: ”Als platform gaan we met ze praten en 
bekijken of ze een rol kunnen krijgen. Wat die rol precies is, houd ik nog in het midden, maar 
centraal dient te staan: waar is de BOA nu mee geholpen?”  
 
8. Regeerakkoord kabinet-Rutte III: waar liggen de kansen?   

Bij agendapunt 5 is dit al besproken: ga op zoek naar de haakjes in het regeerakkoord.  
 

9. Ontwikkelingen en actualiteiten  

• Teo Wams: Helaas heeft Vera Aberson de organisatie verlaten, maar binnenkort wordt haar 
opvolger bekendgemaakt. 

• Marcel Beijen: Alle direct toezichthouders komen eenmaal per jaar bij elkaar. Dat overleg 
staat gepland in de week van 20 november. 

• Hester Brenninkmeijer: ExTH bestaat 10 jaar. Op dinsdag 23 januari is er een 
jubileumcongres op het thema ‘ondermijning’. De leden van het platform ontvangen 
hiervoor een uitnodiging (ACTIE). 

• Lieke Sievers: Lieke heeft met twee directeuren van omgevingsdiensten gesproken. Één 
van de directeuren – Peter Verhoeven – neemt graag deel aan het BOA-platform. Omdat er 
ook een directeurenoverleg is voor de omgevingsdiensten kan hij zo zaken ophalen en 
terugkoppelen (ACTIE).  

• Sten Meijer: naast dat het CCV subsidie zal krijgen in 2018 voor de businesscase van het 
BOA-expertisecentrum, heeft het ministerie van JenV ook subsidie toegekend voor de 
secretariële ondersteuning van het BOA-platform en voor het verder brengen van thema’s 
die genoemd zullen worden tijdens het BOA Event. In totaal is voor 300 uur aan subsidie 
gegeven. 

 

10. Overlegdata 2018 

De overlegdata voor 2018 zijn vastgesteld: 17 januari, 4 april, 27 juni, 26 september en 21 

november. Het zijn allen woensdagen, waarbij we starten om 14.30 uur en eindigen rond zo 
klok van 16.30 uur. Aan eenieder wordt verzoek gedaan om deze data direct in de agenda te 
plaatsen (ACTIE). 
 

11. W.v.t.t.k. 

Ruud Heuzer is vandaag voor het laatst aanwezig. Hij gaat van zijn pensioen genieten. 
Voorzitter Winsemius spreekt zijn dank uit voor de (inhoudelijke) input van Ruud tijdens de 
overleggen en wenst hem het allerbeste. Jos Speetjens zal Ruud in het BOA-platform opvolgen.  
 

12. Sluiting 

Voorzitter Winsemius bedankt de aanwezigen en sluit de bijeenkomst.  
 
De volgende bijeenkomst van het BOA-platform is op woensdag 17 januari 2018 van 14.30 tot 
16.30 uur bij het CCV. 
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ACTIEPUNTEN 

Nr. Onderwerp Wie  Datum gereed 

1.  Aanpassen document ‘Naar een nieuwe 
veiligheid’ 

Pieter Winsemius 
m.m.v. Lieke 
Sievers en Peter 
Vogelzang 
 

10 januari 2018 

2.  Nagaan bij de achterban of zij een meerwaarde 
zien in een BOA-expertisecentrum en zo ja, wat 
dat dan zou volgens hen zou moeten behelzen. 
 

Allen 17 januari 2017 

3.  Uitnodiging jubileumcongres ExTH Hester 
Brenninkmeijer 
 

23 november 
2017 

4.  Peter Verhoeven uitnodigen voor eerstvolgende 
BOA-platform 
 

Sten Meijer z.s.m. 

5.  Overlegdata 2018 vastleggen in de agenda 
 

Allen z.s.m. 

 

 

 


