
 
 

Amendement openbare orde en veiligheid in wijken en dorpen 
 
Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor bij het raadsvoorstel Juni-overleg 
2017 (17R.00353): 
 
De raad besluit: 
 
De tekst van beslispunt 5 aan te vullen met de volgende tekst: 
 

In te stemmen met de incidentele budgetvoorstellen (tabel incidentele budgetvoorstellen), 
met inachtneming van het volgende: 

 In te stemmen met een investering van € 160.000 in 2018 en € 160.000 in 2019 voor 
een proef met 4 wijk-boa’s voor 20 uur per week, onder voorbehoud van 
besluitvorming over het onderwerp in september 2017. 
 

Een nieuw beslispunt 9 toe te voegen: 
 
Ter behandeling in september 2017 een raadsvoorstel voor te leggen inzake de aanpak 
veiligheid in Woerden waarin de motie Openbare orde in de dorpen en wijken volledig is 
uitgewerkt en toegelicht. Hierbij een voorstel te doen voor een evaluatiemoment na 2 jaar 
met betrekking tot:  

 De verbetering van de openbare orde en handhaving; 

 De toegankelijkheid van de handhavers; 

 De realisatie van de verhoging van de aangifte -en meldingsbereidheid. 
 
 
Toelichting  
In de raadsvergadering van april 2017 is de motie openbare orde in de dorpen en wijken van 
Woerden door twee derde meerderheid van de raad aangenomen.  
 
In de motie is het college het volgende opgedragen: 
2) Voor 2017 na te gaan of erdoor her prioritering 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. 
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In de juni-brief is geen gevolg gegeven aan de motie. Als gevolg hiervan kan de raad geen 
goede afweging maken voor de begroting van 2018-2021. Daarom wordt met dit 
amendement opgedragen om de motie te verwerken in de begroting van 2018-2021. En om 
in september een informatie-avond te organiseren waarin de motie is uitgewerkt en 
toegelicht wordt. Om op deze wijze alsnog de raad de benodigde informatie te verschaffen 
voor een ordentelijke besluitvorming bij de begrotingsbehandeling. 
 
Het amendement beoogt een proef met 4 wijk-boa’s in 2018 en 2019. Met de inzet van één 
boa per wijk of dorp (van 16-24 uur per week) is een bedrag gemoeid van circa €30.000 à 
€45.000,- per jaar. Een juiste raming is op dit moment niet mogelijk omdat de motie 
openbare orde in de dorpen en wijken van Woerden niet uitgevoerd is. Derhalve is een 
schatting aangehouden van € 40.000,- per wijk/dorp. 
 
Jan-Hubert van Rensen, Inwonersbelangen 
Ingrid Berkhof, VVD 


