
 
 
 
 

Verslag en Actiepunten 
 

Binnen het BOA-Platform worden ontwikkelingen en knelpunten benoemd en oplossingen 
verkend. Deze leiden uiteindelijk tot adviezen die worden neergelegd bij besluitvormende 
partijen. Het BOA-Platform is geen zelfstandig besluitvormend orgaan; we willen op landelijk 
strategisch niveau zorgen voor betere afstemming, samenwerking en positionering van de 
BOA. Dat doen we door te agenderen, te initiëren en aan te jagen.  
 
1. Opening 
Voorzitter Winsemius opent het overleg van het BOA-Platform. 
 
2. Verslag en actiepunten overleg BOA-platform 26 september 2018 
 
De actiepunten: 
 Actiepunt 1: De secretaris plaatst regelmatig nieuwsberichten op de website van het 

platform. Ook is er plek om bijeenkomsten aan te kondigen via de agendafunctie. De leden 
kunnen daarvoor suggesties doen. Laetitia Griffith vraagt zich of het mogelijk is om 
relevante nieuwsberichten thematisch – als een soort van nieuwsbrief – richting de leden 
van het platform te sturen. De secretaris zal daar zorg voor dragen (ACTIE 4). Uiteraard is 
ook hier input vanuit de leden welkom.  

 Het actiepunt m.b.t. het uniformeren van de striping van auto van BOA’s blijft staan. Feit 
blijft dat als het om uniformen gaat, er nu geen beheersstructuur is. De VNG gaat eerst 
intern in gesprek om dat in te richten. Als er ook voor auto’s meer uniformiteit komt, zal 
er ook een beheersstructuur moeten komen. Opmerkingen, behoeftes e.d. op dit vlak 
mogen met Martine Meijers van de VNG gedeeld worden (ACTIE 3).  
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 Dick van Dop heeft gesproken met Brandy de Vries en Marcel Zethoven van Factor 
Veiligheid over real-time gebruik van open bronnen. Het zou een interessante workshop 
kunnen zijn voor het BOA Event.  

 Dick van Dop heeft ook contact gehad met Arjan Vaandrager, secretaris Openbaar Vervoer 
van de KNV (Koninklijk Nederlands Vervoer) inzake samenwerking domein 1 en 4 (actiepunt 
6).  

 
3. Mededelingen 
 De gemeente Amersfoort trekt zich terug uit het platform. Met medewerking van de VNG 

wordt een nieuwe afgevaardigde vanuit de G40 gezocht (ACTIE 5).  
 De werkgroep BOA-Expertisecentrum komt 28 november bij elkaar. Bij het volgende 

overleg – of zo eerder - wordt daarover teruggekoppeld naar het platform.  
 Mededelingen vanuit de kerngroep: 

o In het Digitaal BOA Magazine van Gemeente.nu is een interview met Lieke Sievers 
geplaatst over de positie van BOA’s.   

o Op 27 september en 8 en 15 oktober organiseerde de Politieacademie een aantal 
Burgemeestersconferenties over de ontwikkeling van het gebiedsgebonden 
politiewerk (GGP). Voorzitter Pieter Winsemius van het BOA-Platform was daarbij 
aanwezig om een referaat uit te spreken: ”Zorg bij het denken over de GGP voor 
een goede plek voor de BOA”.  

o Lieke Sievers heeft een gesprek gevoerd met Jan Willem Schaper van JenV waarin 
het belang van een BOA-Platform nogmaals is onderstreept door het ministerie.  

o Voorzitter Winsemius heeft een bijeenkomst bijgewoond van alle HTV-
opleidingen. Vraagstukken die daar spelen zijn het tekort aan stageplaatsen en er 
is geen zicht op eventuele antecedenten van leerlingen. In een later stadium bij 
het aanvragen van VOG kan dat problemen opleveren. Jaarlijks zijn er 3000 
stageplaatsen nodig, maar die zijn er niet. Sommige opleiders hanteren daarom nu 
een numerus fixus. 

o Ook is de voorzitter bij Staatsbosbeheer op bezoek geweest. Ook groene BOA’s 
lopen tegen kwalijke zaken aan als ondermijning en bedreiging. De balans zoeken 
tussen gastheerschap en toezicht is dan lastig. Martine Meijers: “Handhaven op de 
‘kleine norm’ is van belang bij de aanpak van ondermijning.”  

 Henk Dammers van SZW heeft gevraagd om als agendalid verbonden te blijven aan het 
platform en zal eventueel op ad hoc basis aanschuiven, afhankelijk van de geagendeerde 
onderwerpen.  

 
4. Update notities Jaco van Hoorn en Bernard Welten 
Jaco van Hoorn geeft een mondelinge toelichting over de laatste stand van zaken rondom de 
notities die vanuit de politie momenteel opgesteld worden: advies Bernard Welten aan de 
korpschef rondom gebruik van geweld door veiligheidspartijen en een verkenning over de 
samenwerking met BOA’s. Deze notities zijn intern besproken bij de politie en naar 
verwachting worden ze binnen enkele weken breder beschikbaar gesteld.  
 
Het advies van Welten bespreekt het geweldsmonopolie. Bij wie ligt dat? En wat betekent dat 
voor de politie in relatie tot de BOA’s? In de verkenning naar de samenwerking tussen politie 
en BOA’s wordt verder ingezoomd op zaken als gebruik van geweldsmiddelen, de wijze van 
samenwerken en het toekennen van extra taken aan de BOA. En wat is dan de rol van de 
politie in de openbare ruimte?  
 
Belangrijke punten zijn: 
 De politie wil van de wijk zijn (ook daar waar het web en de wereld de wijk raakt). 
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 Zichtbare, handhavende politie in de wijk, ook op de ‘kleine norm’. 
 Streven naar sterke veiligheidscoalities, dus met BOA’s, burgers en andere relevante 

organisaties. Dat kan op veel plaatsen beter. 
 Geen onderscheidende velden meer qua leefbaarheid en veiligheid. Centraal staat de 

gelijkwaardige samenwerking. Je bent beide van bijvoorbeeld ‘aanpak ondermijning’, 
maar kiest daarbij je rol. 

 De samenwerking tussen politie en BOA kent drie uitingsvormen: 
o ‘echt samen’ optreden 
o Informatie-uitwisseling 
o Back-up van politie voor de BOA bij dreigende of gewelddadige situaties 

 
Jaco van Hoorn: “De politie zal gaan investeren op die samenwerking. Wat laat je BOA’s dan 
wel en niet doen. De grens zit op die zaken waar gevaar valt te verwachten, de risicovolle 
situaties. Pragmatisme in wat wel en niet kan. We gaan dat beproeven de komende tijd. De 
politie zal faciliteren: wat delen we wel en niet in briefings, aansluiten op C2000, toegang tot 
politiebureaus.” 

 
5. Agenda BOA-platform 2018-2019 
Om samenhang aan te brengen zijn tijdens het vorige overleg de 13 agendapunten 
ondergebracht onder 3 noemers: 
 
1. De middelen: o.a. gebruik C2000, inzet geweldsmiddelen 
2. De professionalisering: o.a. screenen van de BOA, stageplaatsen, opstellen pv, boa’s en 

verdachtenverhoor  
3. De samenwerking: o.a. back up door politie, de positie van de BOA in het 

veiligheidsdomein, gelijkwaardigheid. 
 
Vervolgens heeft de secretaris deze 3 noemers verwerkt in een document met nog te 
beantwoorden vragen. Per noemer wordt een werkgroep in het leven geroepen: 
 
 De middelen: Jaco van Hoorn of Jos Speetjens, Rolf Overdiep, Teo Wams, Richard Gerrits 

en Laetitia Griffith. Voorzitter: nader te bepalen 
 De professionalisering: Peter Vogelzang (voorzitter), Ruud van Diemen, Herman Reuvers, 

Cees Olsthoorn en Hester Brenninkmeijer. Vacante positie: een G40-gemeente.  
 De samenwerking: Lieke Sievers (voorzitter), Jaco van Hoorn of Jos Speetjens, Martine 

Meijers, Eric Lakenman, Marcel Bijen, Laetitia Griffith en Peter Verhoeven. 
 
Het is nu aan de werkgroepleden om de antwoorden te zoeken op de gestelde vragen en deze 
daarna terug te leggen aan het platform. De secretaris zal met iedere werkgroepvoorzitter  
een agenda opstellen en een datum prikken per werkgroep om af te trappen (ACTIE 6). 

 
6. BOA Event 2019 
Voor volgend jaar staat er weer een BOA Event gepland op 2, 3 en 4 oktober. De 
Politieacademie stelt wederom kosteloos de locatie ter beschikking. Er is nog bekeken of het 
mogelijk was om het event op verschillende locaties te houden, maar dat is organisatorisch 
niet handig en zorgt voor bijkomende kosten. Er is een blauwe, groene en grijze dag en per 
dag wordt een aparte werkgroep samengesteld. Op die manier wordt verwacht dat er ook voor 
de groene en grijze dag voldoende animo is. Tijdens het volgende overleg wordt een eerste 
opzet gedeeld met het platform.  
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7. Begroting 2019 / Subsidie BOA-Platform 
Er is een conceptbegroting opgesteld voor 2019 met daarin verschillende activiteiten. Deze is 
opgesteld o.b.v. de eenmalig verstrekte subsidie vanuit het ministerie van JenV. Omdat deze 
subsidie oorspronkelijk liep tot 31 december 2018 is per brief inmiddels gevraagd om de 
looptijd van deze subsidie op te rekken. Gelet op de drie werkgroepen – de middelen, de 
professionalisering en de samenwerking – is meer (secretariële) ondersteuning gewenst dan 
begroot. De secretaris zal een nieuwe begroting voor 2019 opstellen (ACTIE 8). Daardoor wordt 
ook inzichtelijk of de huidige subsidie dekkend is of dat een nieuwe aanvraag gedaan dient te 
worden voor een vervolgsubsidie. 
 
8. Ontwikkelingen en actualiteiten en w.v.t.t.k. 
Hester Brenninkmeijer: “Graag maak ik jullie deelgenoot van enkele kengetallen rondom de 
examinering. Jaarlijks examineren wij 22.000 kandidaten. Daarvan maken 200 kandidaten 
bezwaar, dat is dus nog geen 1%. We leggen 22 examens af waarvan er 4 opvallen zoals het 
bekeuringsexamen (de norm ligt hier hoog om o.a. seponeren te voorkomen). Normaal slaagt 
65% tot 95%. Deze 4 examens liggen daaronder. De indruk ontstaat dan dat er dingen misgaan, 
maar zo is het dus niet altijd. Kijk daarom gerust eens mee en geef aan wat er beter of anders 
kan.” 
 
Eric Lakenman: “In samenwerking met BOA ACP spreken wij binnenkort de gemeenteraad van 
Amsterdam toe over de inzet van geweldsmiddelen. Ook staat er een apart gesprek gepland 
met burgemeester Halsema. We spreken de gemeente aan op ‘goed werkgeverschap’.” Laetitia 
Griffith: “Van belang is in de eerste plaats hoe je mensen getraind zijn in het de-escalerend 
optreden, dan pas komt de inzet van geweldsmiddelen aan bod. Pas dan op dat je vanuit de 
discussie niet tegenover de politie komt te staan.” 
 
9. Overlegdata 2019 
De overlegdata voor 2019 zijn vastgesteld: 30 januari, 10 april, 26 juni, 18 september en 27 
november. Het zijn allen woensdagen, waarbij we starten om 14.30 uur en eindigen zo rond de 
klok van 16.30 uur. Locatie het CCV in Utrecht.  
 
10. Sluiting 
Voorzitter Winsemius bedankt de aanwezigen en sluit de bijeenkomst.  
 
De volgende bijeenkomst van het BOA-platform is op woensdag 30 januari 2019 van 14.30 tot 
16.30 uur bij het CCV. 
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ACTIEPUNTEN 
Nr. Onderwerp Wie  Datum gereed 
1.  Aanleveren nieuwsberichten en bijeenkomsten 

voor de agenda van de website van het BOA-
platform.  
 

Eenieder via de 
secretaris 
 

Continu  

2.  Het verslag wordt in twee varianten 
aangeboden: voor intern gebruik en een versie 
voor de website van het BOA-platform.  
 

Secretaris 30 januari 2019 

3.  Opmerkingen, behoeftes e.d. rondom striping 
auto van BOA’s doorgeven aan Martine Meijers. 
 

Eenieder 14 november 2018 

4.  Verzamelen van relevante nieuwsberichten en 
groeperen per thema. Regelmatig zal de 
secretaris een update versturen. 
 

Secretaris  30 januari 2019 

5.  Nieuwe afgevaardigde zoeken vanuit de G40 
om de ‘gemeente’ in het BOA-platform te 
vertegenwoordigen. 
 

Martine Meijers 
i.o.m. secretaris  

30 januari 2019 

6.  Instellen 3 werkgroepen: de middelen, de 
professionalisering en de samenwerking. 
Agenda bepalen en datum per werkgroep 
plannen. Het CCV faciliteert daarin.  
 

Secretaris  30 januari 2019 
 

7.  Zicht krijgen op politiek, bestuurlijke 
omgeving. 

Martine Meijers, via 
secretaris  
 

14 november2018 

8.  Begroting 2019 aanpassen  Secretaris  30 januari 2019 
 

 
 
 


