
 

    
 

Motie verhoging inzet wijk-boa’s Woerden (gemeentepolitie 2.0) 
 
De Raad van de gemeente Woerden in vergadering bijeen op 4 april 2019. Naar aanleiding 
van de Maartrib 2019 (19R.00108) waarin de handhaven van de openbare orde ontbreekt. 
 
 
constaterende dat:  

1. Wijkagenten sinds de oprichting van de Nationale Politie veel te weinig tijd hebben 
voor het handhaven van de openbare orde door het vervullen van hun oog- en 
oorfunctie; 

2. Er veel klachten zijn over onder andere: 
- Te hard rijden in woonwijken; 
- Fietsers en scooters op de stoep; 
- Rondhangende brutaaltjes; 
- Parkeren waar het niet mag; 
- Tegen het verkeer in fietsen. 

3. Gemeente Woerden sinds 2018 extra budget heeft voor wijk-boa’s en de 
gemeenteraad het als hun taak ziet om de openbare orde te handhaven, door de 
ogen en oren te zijn in hun wijk of buurt; 

4. Tot nu toe de eerste Boa’s nog niet zichtbaar zijn op plaatsen waar ze bedoeld zijn, 
maar dat de zichtbare inzet zich nog beperkt tot controle van fietsers zonder licht, 
parkeerbonnen en de controle van afvalzakken; 

5. De ogen en oren van de wijkagenten onder de Nationale Politie niet meer 
terugkomen. 

van oordeel dat:  
1. De start met de wijk-boa’s nog niet uit de verf komt zoals de gemeenteraad voor 

ogen had; 
2. Er te weinig wijk-boa’s zijn; 
3. Het noodzakelijk is om de openbare orde te blijven handhaven en dat meer inzet 

hierop alleen mogelijk is door de inzet van wijk-boa’s. 
verzoekt het College om: 

1. In de kaderbrief (juni-overleg) op te nemen  
a. hoe de wijk-boa’s ingezet gaan worden: met name hoeveel uur ze zichtbaar in de 

wijk of buurt zijn van het totaal aantal beschikbare uren; 
b. in hoeverre de wijk-Boa’s bij de inwoners van buurten en wijken bekend zijn, 

onder meer wat betreft hun werkzaamheden en hoe zij voor inwoners te 
bereiken zijn; 

c. dat in 2020 de helft van alle wijken en buurten een fulltime, vaste wijk-boa heeft. 
 
en gaat over tot de orde van de dag, 
 
Hendrie van Assem, Inwonersbelangen 
Florian van Hout, De Woerdense VVD 
Reem Bakker Fractie Bakker 


