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Amendement Woerden zo kan het ook (deel 2/6) 

“Preventieve veiligheid voorop in Woerden: wijkagent 2.0 (boa)” 

 

Ondergetekenden, in vergadering bijeen op 31 oktober 2019, stellen voor het ontwerpbesluit bij het 

raadsvoorstel Programmabegroting 2020-2023 als volgt te wijzigen: 

 

De raad besluit 

Het eerste beslispunt van het ontwerpbesluit als volgt aan te vullen: 

1. De programmabegroting 2019 vast te stellen, met inachtneming van de volgende wijziging: Bij de 
‘overige bezuinigingen’ op pagina 11 van de programmabegroting wordt de beperking van het 
aantal BOA’s van 4 naar 3 uit het overzicht gehaald. In plaats van daarvan wordt het aantal BOA’s 
met een vast dienstverband uitgebreid van 4 naar 6.  
De dekking van hiervan kan primair worden getroffen uit minder externe inhuur.   

 

Toelichting 

Inwonersbelangen heeft in 2017 een onderzoek gedaan naar 
de buurtveiligheid in Gemeente Woerden. Door de komst van 
de Nationale Politie kwam het werk van de wijkagent onder 
druk te staan. De ogen en oren verdwenen uit de wijk. Deze 
beweging kwam duidelijk naar voren uit het onderzoek. Helaas 
zijn de ontwikkelingen de afgelopen jaren verslechterd. De 
wijkagenten krijgen andere prioriteiten waardoor de 
preventieve veiligheid in wijken en dorpen verdwenen is.  
We moedigen de burgemeester aan om de noodkreten 
hierover richting Den Haag te blijven uiten. Totdat Den Haag 
erkent dat de wijkagent zichtbaar en aanspreekbaar moet 
rondlopen in zijn of haar wijk zal Woerden zelf moeten voorzien 
in het gat dat de Nationale Politie laat vallen. De preventieve 

werkzaamheden in de wijken en dorpen zullen bij een gemeentepolitie 2.0 belegd moeten worden. De 
gemeente kan hiervoor boa’s inzetten. Inwonersbelangen is content met het aannemen van drie vaste 
boa’s. Om elke wijk of dorp te voorzien in een vaste wijkagent 2.0 (boa) zal de gemeente met deze functie 
moeten uitbreiden. Te beginnen met een uitbreiding van drie, zodat er zes wijkagenten 2.0 zijn in 2020. 
De dekking hiervoor is te vinden in de andere amendementen en moties van Inwonersbelangen, 
bijvoorbeeld minder inhuur externen. 
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