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A1-02 

Amendement Geen BOA minder in Woerden 

De gemeenteraad van Woerden in vergadering bijeen op 31 oktober 2019, over het agendapunt 

raadsvoorstel Programmabegroting 2020 – 2023. 

 

Ondergetekende(n) stelt/stellen voor de Programmabegroting 2020 - 2023 te wijzigen als volgt: 

 

1. Schrappen van de op pagina 11 onder ‘Overige bezuinigingen’ opgenomen bezuiniging 

Veiligheid (beperking BOA's van 4 naar 3) van € 50.000 in de jaren 2020 tot en met 2023; 

2. De financiering hiervoor in de jaarschijf 2020 te vinden in het budget ‘buffer reservering 

onvoorziene en nieuwe ontwikkelingen’ (kosten: € 50.000 in 2020) en de meerjarige 

structurele financiering bij de heroriëntatie in het voorjaar te betrekken; 

3. Hierbij te onderzoeken of het BOA-team kan worden versterkt en uitgebreid door het in vaste 

dienst nemen van de benodigde BOA-capaciteit bij afval, honden en parkeren en de raad bij 

de heroriëntatie over de uitkomsten te informeren. 

 

Toelichting: 

In het door de raad vastgestelde Integraal Veiligheidsplan 2019-2022 staat dat in Woerden iedereen in 

een veilige omgeving moet kunnen wonen, werken en recreëren (strategische doelstelling).  

 BOA's hebben een belangrijke rol bij het handhaven van veiligheid en het tegengaan van 

criminaliteit (preventiewerking). Door het bezoeken van de wijk- en dorpsplatforms weet de 

BOA goed wat er in de Woerdense samenleving speelt; 

 De BOA zorgt voor verbinding tussen de (beleids)thema's zorg, buurt en veiligheid en 

handhaving. De BOA’s zijn de oren en ogen in de wijk. Er is in die zin sprake van een 

verbinding tussen veiligheid en sociaal; 

 Daarom is het verlagen van de BOA capaciteit met 25% (van 4 naar 3 BOA's) niet wenselijk 

en een verkeerd signaal; 

 Onderzocht kan worden of het in dienst nemen van de BOA’s tezamen met de nu ingehuurde 

BOA-capaciteit voor handhaving op afval (via afvalstoffenheffing), honden (hondenbelasting) 

en parkeren (Parkeerservice) kan bijdragen aan een versteviging van het BOA-team en 

dekking van kosten.  
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