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Aan het begin van deze raadsperiode bleek dat de boa’s niet in staat waren hun werk als 
opsporingsambtenaar te doen. Zij waren niet aangesloten op het landelijke systeem. Inmiddels is dit 
gebeurd en mijn fractie is nieuwsgierig naar de stand van zaken nu. 

1. Kan het college aangeven hoeveel keer, voor welk doel, de boa’s gebruik hebben gemaakt van 
hun bevoegdheden. Anders gezegd: hoeveel bekeuringen zijn het afgelopen jaar uitgedeeld en 
voor welke overtredingen en hoe verhoudt dit zich tot het geplande beleid in deze. 

Parkeren op een plek die niet is toegestaan: 243 
Gesloten verklaring voor motorvoertuigen negeren/rijbaan niet gebruiken: 162 
Aanlijnplicht honden: 7 
Opruimplicht honden: 3 
Oneigenlijk gebruik gehandicaptenparkeerkaarten en -plaatsen: 41 
Niet kunnen tonen identiteitsbewijs: 1 
Schade aan groen: 5 
Afval dumpen: 1 
 
Deze cijfers zullen ook in het Jaarverslag terug te lezen zijn. Hierbij wordt dan ook verder ingegaan op 
het bereiken van de doelen. Wat wel opvalt, is dat het op heterdaad betrappen van hondenbezitters 
nauwelijks mogelijk is. Er wordt extra toezicht gehouden op plaatsen en tijden dat honden worden 
uitgelaten, maar desondanks blijft handhaving lastig.  

2. Hoe vaak zijn de BOA's waarschuwend opgetreden en hoe vaak heeft de waarschuwing 
uiteindelijk toch moeten resulteren in bekeuringen. 

We betrachten enige coulance door in gesprek te gaan met de overtreders, vervolgens officiële 
waarschuwingen uit te schrijven en een volgende keer pas een bekeuring uit te schrijven. Deze 
getallen houden wij niet bij. Herhaling na een officiële waarschuwing resulteert onherroepelijk tot een 
bekeuring. 
 

3. Heeft het college inzicht in de reactietermijn op signalen van burgers. Er bereiken ons klachten dat 
problemen vaak meerdere malen moeten worden aangekaart voor er een reactie volgt en dat 
daarna de gedragingen ook niet ophouden.  

Meldingen via de melddesk worden binnen drie werkdagen uitgevoerd. Als het bijvoorbeeld het 
verwijderen van een voertuig is of het aanschrijven op overhangend groen, plaatsen van goederen op 
of aan de weg etc. gaat hier een bestuurlijk proces aan vooraf,  bestuurlijke handhaving, waar eerst 
wordt aangekondigd dat we voornemens zijn over te gaan tot handhaving,  



zodat de eigenaar de tijd heeft zelf actie te ondernemen. In dat geval is het resultaat niet direct te zien. 
Melders worden zo veel mogelijk op de hoogte gehouden van de stand van zaken van hun melding, 
maar het is niet mogelijk om hen mee te nemen in iedere stap die we in een dergelijk  
handhavingstraject nemen. We merken dat dit voor enkele melders onduidelijkheid geeft en dat ze dan 
meerdere malen in een week dezelfde melding blijven doen. We trachten ook aan deze melders zo 
goed mogelijk uit te leggen hoe procedures werken en het gevoel niet gehoord te worden tot een 
minimum te beperken. 
Ook is het handhaven van de hondenbezitters dus een voorbeeld van waar we helaas niet aan de 
verwachtingen kunnen voldoen. 
Het overgrote deel van de melders is naar ons toe overigens tevreden over het afhandelen van de 
melding. 

 

 


