
     
 
Motie openbare orde in de dorpen en wijken van Woerden 
 
De Raad van de gemeente Woerden in vergadering bijeen op 20 april 2017, 
 
constaterende dat:  

1. Uit de veiligheidsmonitor 2016 (uitgekomen in maart 2017) blijkt dat gemiddeld 43% 
van de inwoners overlast ervaart in de buurt; 

2. Dat inwoners graag aanspreekbaar en herkenbaar blauw in hun wijk zien. Een 
functionaris waarmee laagdrempelig informatie, zorgen en klachten gedeeld kunnen 
worden; 

3. Aanspreekbaar en herkenbaar blauw in de wijk een preventieve werking (oren en 
ogen van de overheid) heeft voor op de openbare orde in de wijk; 

4. De minister van Veiligheid (brief 19 februari 2016 aan de Tweede kamer schrijft:  
“Met gemeentelijke buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) zorgen gemeenten 
voor ogen en oren op straat. De boa’s kunnen daar ingrijpen waar de leefbaarheid 
wordt aangetast door overtredingen die overlast veroorzaken en tot 
veelvoorkomende ergernissen leiden”. Een professionele boa bijdraagt aan een 
correcte uitvoering van de taken en bevoegdheden en de kwaliteit van opsporing en 
daarmee de samenwerking tussen de gemeente en de politie versterkt; 

5. Het niet voor alle inwoners duidelijk is in welke gevallen zij bij welke instantie 
aangifte of een melding kunnen doen; 

6. Inkomsten van proces-verbalen ten gunste komen van het ministerie. Inkomsten die 
voortkomen uit handhaven via bestuursrecht ten gunste van de gemeente komen.  

 
van oordeel dat:  

1. Aanspreekbaar en herkenbaar blauw in de wijken van de gemeente Woerden een 
bijdrage leveren aan de veiligheid in de wijken.  

2. Het wenselijk is om de handhaving van de openbare orde in de wijken aan te 
scherpen en orderverstoorders worden aangesproken door vertegenwoordigers van 
de overheid / blauw op straat.  

3. Inwoners aanspreekbaar en herkenbaar blauw in hun wijk aanwezig wensen. 
4. Handhavingsopbrengsten van taken die door gemeente uitgevoerd worden in het 

kader van de openbare orde en veiligheid ook ten gunste van de gemeente komen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



     
 
 
verzoekt het College om: 

1. Blijvend in te zetten op een (nabije) toekomst waarin de wijkagent weer meer 
zichtbaar en herkenbaar in de Woerdense samenleving aanwezig is; 

2. Voor 2017 na te gaan of er door herprioritering van werkzaamheden van de boa’s 
gestart kan worden met een wijk-boa. De wijk-boa’s uit te breiden tot 4 wijken in 
2018. De benodigde capaciteit, locatie en werkzaamheden in samenspraak met de 
huidige boa’s en Nationale Politie te bepalen; 

3. Na te gaan of de opbrengsten van handhaving uitgevoerd door de gemeente ten 
gunste van de gemeente kunnen komen; bijvoorbeeld door handhaven op basis van 
bestuursrecht; 

4. Een actieve voorlichting te starten zodat het inwoners en bedrijven duidelijk wordt 
bij welke instantie en via welke kanalen ze terecht kunnen met een melding, klacht of 
aangifte; 

5. Als punten 2 en 3 effecten hebben op de begroting van 2018 deze de raad kenbaar te 
maken voor het juni-overleg, 

 
en gaat over tot de orde van de dag. 
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