
 

 

 

 

Verslag en Actiepunten 
 

1. Opening 

• Jaco van Hoorn en Richard Gerrits hebben per e-mail een reactie gegeven op de 

agendapunten. Voorzitter Winsemius zal de inhoud van deze e-mails meenemen bij ieder 

agendapunt.  

• Er zijn twee nieuwe leden in het BOA-platform: Ruud van Diemen en Saskia Hofman. Met 

de komst van Ruud is het MBO-onderwijs sterker vertegenwoordigd in het BOA-platform. 

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.   

 

2. Verslag en actiepunten overleg BOA-platform 21 juni 2017 

Er zijn geen opmerkingen op het verslag van 21 juni jl. en deze wordt vastgesteld. Voor wat 

betreft de actiepunten, het volgende: alle actiepunten zijn uitgevoerd en/of daar is een begin 

mee gemaakt. Voor wat betreft de opvolging van Tjeerd van Bekkum – i.c. de bestuurlijke 

opvolging van de vacante plek in het BOA-platform vanuit de VNG – is Peter Oskam 

(burgemeester Capelle aan den IJssel) bereid gevonden om deze plek in te nemen. Peter 

Oskam is geen onbekende van het BOA-platform omdat hij ook acte de presence geeft bij het 

aankomende BOA Event. 

 

3. Mededelingen 

a. Terugkoppeling uit de kerngroep 

De kerngroep – Pieter Winsemius, Peter Vogelzang en Lieke Sievers – hebben op 22 

augustus jl. bij elkaar gezeten om te bekijken hoe het BOA-platform kan ‘aanzetten tot 

beleid’. Dat ziet Pieter Winsemius als één van de rollen van het platform. De andere twee 

rollen zijn ‘ontmoeten’ (zoals het BOA Event) en ‘lobbyen’ (o.a. plukken van laaghangend 

fruit en het BOA-manifest). En hoe geven we invulling aan deze rollen? Wie neemt dan het 

voortouw? Het is aan het BOA-platform om het vuurtje te stoken zodat de overheid het 

voortouw gaat nemen. Vervolgens is de vraag op welke onderwerpen willen we gaan 

vuurtje stoken? Dat is de vraag die de leden dan dienen te beantwoorden.  
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deelnemers    

Pieter Winsemius (voorzitter) 

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) 

Hester Brenninkmeijer (ExTH) 

Herman Reuvers (Politieacademie) 

Debbie Kamphuis (Staatsbosbeheer) 

Ruud van Diemen (ROC MN) 

 

 

    
Afwezig    

Peter Vogelzang (vicevoorzitter) 

Jaco van Hoorn (Nationale Politie) 

Ruud Heuzer (Nationale Politie) 

Richard Gerrits (BOA ACP) 

Dorothee Meijer (Beboa) 

Teo Wams (Natuurmonumenten) 

Marco Schipper (FNV Veiligheid) 

Saskia Hofman (gemeente Amersfoort)  

 

    

betreft overleg    

BOA-platform 
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Tijdens het kerngroepoverleg op 22 augustus is afgesproken dat voor wat betreft het 

‘aanzetten tot beleid’ er gesprekken gearrangeerd worden met relevante organisaties 

zoals het ministerie van Veiligheid en Justitie en het ministerie van BZK (ACTIE 1). De 

aanwezig leden zien kansen om als platform “orde te scheppen in het nu chaotische 

beleidsveld.” Het BOA-platform claimt de positie om bestuurlijk om tafel te komen en 

vervult de aanjaagfunctie: “Het BOA-platform helpt de nationale overheid om de 

beleidsmatige manco’s aan te geven. Vraagstukken die al langer spelen, vragen om een 

antwoord op departementaal niveau. Het platform laat de werkelijkheid zien en vraagt op 

bestuurlijke niveau daar wat van te vinden.” Omdat voor nu met name de bestuurlijke weg 

wordt bewandeld, is de zichtbaarheid van het platform nog niet altijd even groot. Pieter 

Winsemius stelt de retorische vraag: “Maar is dat voor nu dan zo erg?” En wat betreft het 

vuur opstoken. Pieter Winsemius zal ook tijdens het BOA Event daar een bijdrage aan 

leveren (ACTIE 2). 

 

b. Financiering 

Peter Vogelzang en Lieke Sievers hebben gesproken met Jan Willem Schaper van het 

ministerie van VenJ. Daarin is nogmaals de toezegging gedaan voor de subsidie van € 

50.000 en dat deze spoedig uitgekeerd zal worden.  

 

4. Update BOA Event 

Dick van Dop licht toe dat er een derde voorbereidingsoverleg heeft plaatsgevonden op 24 

augustus jl. Het programma - plenaire deel en de indeling van de workshops - is nagenoeg 

rond. Dag 1 (29 november) staat in het teken van de blauwe BOA, op dag 2 (30 november) 

staat de grijze BOA centraal en voor dag 3 (1 december) is dat de groene BOA.  

Tot op heden – na het versturen van save the date – hebben 66 personen zich aangemeld. 

Nadat het programma wordt gecommuniceerd ligt het in de lijn der verwachting dat dit aantal 

aanzienlijk zal oplopen. In dit overleg wordt aan de leden gevraag dom het BOA Event ook via 

de eigen kanalen actief onder de aandacht te brengen, bijvoorbeeld via de website en 

nieuwsbrieven (ACTIE 3).  

 

5. Werkgroepen: knelpunten 

In de voorbereiding op de BOA-driedaagse zijn een aantal werkgroepen geformeerd. Vanuit 

iedere werkgroep zit een afgevaardigde in het BOA-platform: 

 

• Opleidingen en innovatie: Hester Brenninkmeijer en Richard Gerrits 

• Samenwerking en informatie-uitwisseling: Ruud Heuzer en Eugène van der Poel  

• Uitrusting en bewapening: Marco Schipper 

• Slim handhaven en innovatie: Saskia Hofman 

 

Tijdens bijeenkomst van 24 augustus hebben de werkgroepen – op verzoek van het platform – 

enkele knelpunten benoemd. De vraag is nu: Wat kan het platform dan als agenda-setter en 

verbinder op de hier genoemde thema's?  

 

De algemene opvatting is dat deze knelpunten de komende tijd verder uitgewerkt dienen te 

worden in een meer samenhangend geheel. Ook de input vanuit het BOA Event kan daar aan 

bijdragen. De workshops zijn bijvoorbeeld uitermate geschikt om met stellingen te werken 

waarvan de verwachting is dat de meningen daarop wisselend zijn. De uitkomsten daarvan 

worden teruggelegd in het platform en worden verwerkt richting een agendering (invullen van 

de rol van ‘aanzetten tot beleid’). Ook is er dan een belangrijke rol weggelegd voor de 

werkgroepen om tot een goede formulering te komen.  
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6. Oprichting BOA-expertisecentrum 

Het BOA-platform is in samenwerking met het ROC Midden Nederland aan het verkennen wat 

de mogelijkheden zijn voor het oprichten én inrichten van een BOA-expertisecentrum. Ruud 

van Diemen is aanwezig om dit agendapunt toe te lichten: “Als MBO zijn we volgend op het 

werkveld. We zitten regelmatig met hen om tafel om de wensen en behoeften te bespreken. In 

dat soort overleggen zie ik de behoefte om aan elkaar uit te wisselen, ook tussen de 

organisaties uit het veld.” De vraag wordt vervolgens gesteld of de aanwezige leden positief 

staan tegenover de oprichting van een BOA-expertisecentrum. En zo ja, waar zou dat aan 

moeten voldoen. Per mail is door Jaco van Hoorn al aangegeven dat de politie hier 

‘sympathiek’ tegenover staat. Ook de andere aanwezigen beamen dit. Het zou een 

expertisecentrum moeten zijn voor alle domeinen, gericht op de uitvoerende BOA en de 

beleidsmedewerker.  

Het is de bedoeling om tijdens het BOA Event de hoofdlijnen te benoemen van dit 

expertisecentrum. Er wordt een antwoord gegeven op de wie-, wat-, waar- en waarvoor-

vragen. Er wordt ook al nagedacht over de financiering. E.e.a. zal dus uitgewerkt dienen te 

worden in een businesscase. Daarvoor wordt een werkgroep in het leven geroepen (ACTIE 4). 

Het BOA-platform heeft in de begroting over 2017-2018 een post opgenomen om deze 

verkenning uit te voeren. 

 

7. Ontwikkelingen en activiteiten 

• Marcel Bijen: Marcel geeft aan dat de voorgenomen wetswijziging om rechtsbijstand te 

verlenen aan verdachten bij overtreding van de APV niet doorgaat.  De AMvB om dit niet 

langer toe te laten bij lichte overtredingen wordt per 1 januari aangenomen. 

• Eugène van de Poel: Per 1 januari is er een aanpassing van de BOA-beleidsregels. Eugene 

stuurt een verslag rond dat hier onlangs over gemaakt is. Verder is er gesproken over de 

verruiming van de BOA-taken in domein 1 (combineren van domeinen 1 en 2) en de 

verruiming van de verkeersbevoegdheden.  

• Debbie Kamphuis: Het knelpunt dat BOA’s hun toerusting (i.c. wapenstok en peperspray) in 

hun auto moeten stoppen als ze overstappen naar een ander recreatiegebied is aangekaart 

bij het ministerie van VenJ. Dat gesprek is nu gaande.  

• Hester Brenninkmeijer: In de her- en bijscholingen wordt kennis over bestuursrechtelijke 

maatregelen toegevoegd.  

• Lieke Sievers: Lieke heeft samen met Peter Vogelzang een bezoek gebracht aan – zoals al 

eerder genoemd - het ministerie van VenJ in de persoon van Jan Willem Schaper en aan 

het ministerie BZK in de persoon van Ruthy Reinders. Bij laatstgenoemde is gesproken over 

de uitwisseling van persoonsgegevens (UPP) en kunnen we daar als platform op aansluiten, 

ook interessant voor de werkgroep samenwerking en informatie-uitwisseling.  

 

8. W.v.t.t.k. 

Geen bijzonderheden. 

 

9. Sluiting 

Voorzitter Winsemius bedankt de aanwezigen en sluit de bijeenkomst.  

 

De volgende bijeenkomst van het BOA-platform is op woensdag 15 november van 14.30 tot 

16.30 uur bij het CCV. 

 

ACTIEPUNTEN 

Nr. Onderwerp Wie  Datum gereed 

1.  Gesprekken arrangeren met relevante 

organisaties als het ministerie van VenJ: o.a. 

Kerngroep 14-11-2017 
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Siebe Riedstra (door Pieter Winsemius), Wim 

Saris (door Lieke Sievers). 

 

2.  Uitwerken van de drie rollen van het platform: 

1. Ontmoeten, 2. Lobbyen en 3. Aanzetten tot 

beleid. Dit meenemen in de opening van het 

BOA Event op 29 november a.s. 

 

Pieter Winsemius 14-11-2017 

3.  Oproep aan leden van het BOA-platform BOA 

Event onder de aandacht via de eigen 

communicatiekanalen als de website en 

nieuwsbrieven. 

 

Allen 28-11-2017 

4.  Uitwerken opdracht om tot businesscase BOA-

expertisecentrum te komen. 

Sten Meijer 

 

14-11-2017 

5.  Verslag rondsturen rondom de beleidsregels  Eugène van de 

Poel  

 

14-11-2017 

 

 

 


