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Van: : college van burgemeester en wethouders

Datum : 15 september 2020

Portefeuillehouder(s) : Burgemeester 

Portefeuille(s) : Openbare orde en veiligheid

Contactpersoon : M. van Wijk

Tel.nr. : 8295

E-mailadres : wijk.m@woerden.nl

Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 42 van het Reglement van Orde van de 

gemeenteraad gesteld door Hendrie van Assem van de Fractie van Inwonersbelangen

over Inzet politieboot.

Beantwoording van de vragen:

1. Is het bekend dat er zich nogal wat problemen voordoen op en rond de singels?  
De burgemeester en het college zijn bekend met de problemen die zich op en rond de singels 
voordoen en de zorgen die hierover leven bij de inwoners. Het is bij de boa’s ook bekend dat er 
overlastmeldingen zijn over hard varende boten.   

2. Heeft de burgemeester voldoende grip/controle/bevoegdheden om hier handhavend op 
te treden? 
De politie heeft een algemene opsporingsbevoegdheid en is te allen tijde bevoegd om 
hiertegen op te treden. De lokale handhaving kan hier niet tegen optreden door het ontbreken 
van artikelen, o.a. 5:30 (veiligheid op het water) en 5:31 (overlast van vaartuigen) in de 
Algemene Plaatselijke Verordening Woerden 2015 (APV). Bovendien moet je om feitelijk te 
kunnen optreden naast deze APV-artikelen ook over de middelen (vaartuig) beschikken om te 
water te gaan en die hebben wij als gemeente niet. Naar aanleiding van de gestelde vragen 
gaat het college onderzoeken of de APV kan worden aangepast en welke mogelijkheden er zijn 
een boot aan te schaffen of samen te werken regionaal (Bodegraven, Alphen aan den Rijn, 
Bodegraven heeft een BOA-Boot), aansluitend bij de samenwerking die momenteel wordt 
gezocht op handhaving. In het algemeen spreken de boa’s de doelgroep/overlastgevers aan en 
handhaven zij rondom niet water gerelateerde overlast (zoals verkeers-, geluids- en 
alcoholoverlast) als dit door hen nodig wordt geacht.

3. Waarom is de politie niet bereid om de politieboot bij regelmaat in te zetten? 
Dit betreft volgens de politie een capaciteitsvraagstuk. Om de boot te laten varen heeft de 
politie mensen nodig boven de waterlijn zoals zij dat noemen. In hun waterlijn zit recherche, 
bureau openstelling/aangifte, horeca c.q. openbare orde toezicht. Daarnaast leveren ze 
verplicht aan ME en ander landelijk c.q. eenheidsbreed inzetbare diensten.  

4. Is dit een probleem alleen in Woerden of speelt dit ook bij andere gemeenten in de 
regio? 
De problemen spelen ook in andere gemeenten. In sommige gemeenten is de APV relatief op 
orde met betrekking tot handhaving op en rondom het water. Het ontbreekt echter ook deze 
gemeenten aan middelen om hierop te handhaven. De politie heeft gewoonweg niet de  
capaciteit om de boot te laten varen. Deze schaarste geldt voor alle gemeenten. 

5. Wil de burgemeester zijn bevoegdheden dan wel invloed aanwenden om de politie te 
laten handhaven op de singels van Woerden?  
Dit probleem is besproken in het veiligheidsoverleg. In het kader van handhaving 



coronamaatregelen hebben we als gemeente de politie herhaaldelijk verzocht om het probleem 
te tackelen. Ook de HDSR en provincie is gevraagd om te handhaven. De burgemeester oefent 
invloed uit maar loopt er telkens tegen aan dat er landelijk/regionaal geen capaciteit is. 

Bijlagen: 1
- De vragen van Inwonersbelangen onder corsanummer: 20.016760



 

 

 

 

 
Artikel 42 vragen 

 
Inzet Politieboot    

_________________________________________________________ 
 
De afgelopen weken zijn er vele reacties geweest van inwoners over de 
veiligheid in de singels. Zelfs in de Woerdense Courant is er een column 
aan gewijd. 
 
Inwonersbelangen maakt zich met de inwoners zorgen over de veiligheid op het water van 
onze fraaie singels. Je ziet steeds meer jonge kinderen die in hun rubberboot met buiten-
boordmotor aan het racen zijn over de singel. Hierdoor ontstaan voor de vele zwemmers 
in de singel en bij bruggen gevaarlijke situaties. Dit geldt overigens ook met diverse boten 
en sloepen die zich niet aan de snelheid van 6 kilometer per uur wensen te houden. 
 
Inwonersbelangen weet dat in onze regio een politieboot aanwezig is. Deze kan ingezet 
worden om toezicht te houden in het waterrijke Woerden. Daar waar nodig kan het hand-
havend optreden. Het is voor Inwonersbelangen onbegrijpelijk dat hiervoor geen capaciteit 
wordt vrijgemaakt. Mede in het licht van het wegvallen van vele activiteiten waar normaal 
gesproken op ingezet zou worden. 
 
Daarom hebben we de volgende vragen aan de burgemeester als portefeuillehouder van 
de openbare orde en veiligheid. 
 

1. Is het bekend dat er zich nogal wat problemen voordoen op en rond de singels? 
2. Heeft de burgemeester voldoende grip/controle/bevoegdheden om hier handha-

vend op te treden? 
3. Waarom is de politie niet bereid om de politieboot bij regelmaat in te zetten? 
4. Is dit een probleem alleen in Woerden of speelt dit ook bij andere gemeenten in de 

regio? 
5. Wil de burgemeester zijn bevoegdheden dan wel invloed aanwenden om de politie 

te laten handhaven op de singels van Woerden? 
 
 
 
 
Hendrie van Assem, Inwonersbelangen 
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