
 

 

M1-01 

Motie Verkenning naar inzet bodycam Boa’s 
 

De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 31 oktober 2019, gelezen het raadsvoorstel 

Programmabegroting 2020-2023; 

 

Constaterende dat: 

1. Uit experimenten en onderzoek in alle politie-eenheden is gebleken dat professioneel gebruik 
van de bodycam een waardevolle toevoeging is voor de uitoefening van het politiewerk. De 
bodycam de-escalerend werkt en het versterkt het veiligheidsgevoel van de handhaver. Maar 
liefst 85% van de dragers zegt zich er veiliger door te voelen en 73% voelt zich er ook door 
gesteund in zijn werk; 

2. In navolging van andere gemeenten in den lande (Rotterdam, Heerlen, Hoorn en Zaanstad), 
doet ook de gemeente Utrecht op dit moment een onderzoek naar het uitrusten van hun boa’s 
met een bodycam. Een onderzoek waarin aspecten als veiligheid, privacy en kosten worden 
betrokken. In het laatste kwartaal van 2019 wordt de Utrechtse gemeenteraad over de resulta-
ten van dit onderzoek geïnformeerd; 

3. De gemeente Breda haar boa's reeds uitrust met een bodycam; 
 

Overwegende dat:  

1. De gemeente Woerden overgaat tot het in vaste dienst nemen van boa's en daarmee werkge-
versverantwoordelijkheden heeft als het gaat om de veiligheid en welzijn van haar medewer-
kers; 

2. Het dragen van de bodycam door boa’s een de-escalerend effect kan hebben (preventieve 
werking) en het veiligheidsgevoel van de drager kan vergroten. Bij de politie deze positieve ef-
fecten al aantoonbaar zijn gebleken; 

3. In het Integraal Veiligheidsplan 2019 - 2022 van de gemeente Woerden is bepaald dat in 
Woerden iedereen in een veilige omgeving moet kunnen wonen, werken en recreëren; 

4. De gemeente Woerden op korte termijn kennis kan nemen van het onderzoeksresultaat van 
de gemeente Utrecht (eind 2019); 

 

Verzoekt het college: 

1. De effecten en mogelijkheden te verkennen (o.a. optie van een proef) van het gebruik van een 
bodycam door de Woerdense boa's. Hierbij in ieder geval te betrekken het onderzoeksresul-
taat van de gemeente Utrecht en de ervaringen van 'onze' boa's; 

2. De gemeenteraad uiterlijk in het tweede kwartaal van 2020 te informeren over de resultaten 
van deze verkenning, waarbij in ieder geval aandacht is besteed aan de aspecten veiligheid, 
privacy en kosten/dekking.  

 

En gaat over tot de orde van de dag. 
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