
 

Raadsvragen: Extra uitrusting voor BOA’s tijdens Oudejaarsnacht 
 
Oud en nieuw is niet alleen één van de leukste, maar ook een van de gevaarlijkste nachten 
van het jaar. In heel Nederland is er een toename van incidenten tijdens de jaarwisseling. 
Ook Woerden heeft de laatste jaren te maken gehad met ongeregeldheden tijdens de laatste 
nacht van het jaar. In de nacht van 31 december 2015 op 1 januari 2016 gingen in Woerden 
zes personenauto’s, een bestelbus en een scooter in vlammen op. O.a. een jongen die toen 
met rugzak vol benzine en nitraatbommen op pad is geweest, is hiervoor opgepakt. Hij is 
veroordeeld, maar vaak worden de daders niet gevonden.  
 
In juni heeft de Woerdense VVD vragen gesteld over de 4 incidenten waarbij in totaal 6 
auto’s in vlammen zijn opgegaan. Hoewel het niet is te hopen, bestaat de kans wel dat rond 
de jaarwisselingen weer autobranden plaatsvinden. Deze maand is er een speciale 
Appgroep in het leven geroepen om informatie in te winnen over autobranden. Dat vinden 
wij een positieve ontwikkeling. Maar het is de vraag of het genoeg is.  
 
Daarnaast baart het de brandweer zorgen dat er een toename is van zwaar vuurwerk. Ook 
krijgen politie en BOA’s steeds vaker te maken met geweld. Wapenstok, pepperspray en 
een bodycam zijn onmisbare middelen om de veiligheid van buitengewoon 
opsporingsambtenaren (boa's) te garanderen, zegt Eric Lakenman als woordvoerder van de 
Nederlandse BOA Bond. De buitengewoon opsporingsambtenaren komen in actie voor meer 
middelen om zich met oud en nieuw te verdedigen.  
 
De Woerdense VVD wil naar aanleiding van deze oproep de volgende vragen stellen.  
 

- Hoe kijkt het college naar de maatregelen die worden gevraagd door de boa bond? 
Hebben BOA’s in onze gemeente deze wens ook kenbaar gemaakt? 

- Is er volgens het college een noodzaak om de uitrusting van de Woerdense BOA’s 
uit te breiden met een wapenstok, pepperspray en bodycam? 

- Zo nee, zou alleen een bodycam een toevoeging kunnen zijn? Dit kan helpen met de 
opsporing van daders. 

- Mochten er incidenten plaatsvinden die nopen tot nadere maatregelen, zou het 
college dan bereid zijn om toch tegemoet te komen aan de wens van de BOA bond?  

 
Tot zo ver voorzitter,  
 
Florian Bos 
De Woerdense VVD 
 
 


