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1. Kan de portefeuillehouder specifieker zijn over de rol en de ontwikkeling van de rol die zij  
           weggelegd ziet voor de BOA’s van Leiderdorp in het kader van handhaving aangaande 
           alle drie de prioriteiten gesteld in het beleidsplan? 

 
Voor wat betreft prioriteit 1 moet vooral gedacht worden aan de ‘ogen en oren’ – 
taakinvulling en de preventieve werking die uitgaat van BOA’s in uniform op straat. 
Bij prioriteit 2 speelt mee dat de BOA’s tevens toezicht houden op de drank- en 
horecawet. Zij kunnen deze functie vervullen bij bijvoorbeeld sportkantines, een plek waar 
ook veel jeugd samenkomt. 
Voor wat de veiligheid in en om school betreft (prioriteit 3) en de soms overlastgevende 
verkeerssituaties is momenteel de rol van de BOA beperkt, aangezien de BOA’s niet zijn 
aangewezen voor het optreden op grond van de wegenverkeerswet. 

 
2. Bij 5.2 prioriteit jeugd, alcohol en drugs wordt onder het kopje “partners in de aanpak”  
           gesproken over jeugd en Jongerenwerk wij nemen aan dat wij hier SCW kunnen lezen?  
  

Ja dat klopt.  
 
3. Tevens vragen wij ons af welke ontwikkelingen in het kader van de decentralisaties op het  
            gebied van jeugd en jeugdzorg mogelijkheden dan wel uitdagingen scheppen in het kader  
            van alcohol en drugs preventie/aanpak onder jongeren?  

 
Er is op dit moment nog onvoldoende bekend over de exacte mogelijkheden. Zodra de 
prioriteiten en het beleidsplan zijn vastgesteld wordt begonnen met de gesprekken tussen 
interne en externe partners waar deze zaken besproken zullen worden.  

 
4. Wij vragen ons af waarom er bij punt 7 financiën geen budgetruimte is gecreëerd voor ad  
           hoc of extra activiteiten, campagnes en voorlichting?   

 
Zoals gezegd is er op flankerende beleidsterreinen budget, dat ook de veiligheid ten 
goede kan komen, door een geïntegreerde aanpak. Indien extra budget nodig is wordt 
deze ruimte op dit moment gezocht binnen de huidige begroting of incidenteel 
aangevraagd. Er is momenteel geen aparte kostenplaats benoemd voor dergelijke ad hoc 
activiteiten omdat het moeilijk is vooraf geld te reserveren zonder duidelijke bestemming.  
 
 
 
 
 


