
Evaluatie boa-uitbreiding Hillegom 

 

Wat doet de boa? 
Kern van het werk van de boa in Domein 1 is dat hij in de openbare ruimte aanwezig is , toezicht 
houdt en handhavend optreedt waar nodig in het geval van kleine ergenissen, overtredingen en 
overlastsituaties die de leefbaarheid in wijken en buurten aantasten. In beginsel treedt de boa op 
in situaties waarin nog geen sprake is van een te verwachten gevaarzetting. Wanneer hij die toch 
tegenkomt, wordt hulp ingeroepen van de politie. 

 
Concrete taken van de boa: 
Parkeren (blauwe zone, veiligheid rond scholen, gevaarlijk en hinderlijk parkeren, campers, 
vrachtwagens), meldingen (via gemeente Fixi, maar ook rechtstreeks door burgers, politie, 
Meerlanden, jeugdwerk, etc.), evenementen (toezicht tijdens evenement maar ook vooraf op basis 
van vergunningsvoorschriften), illegaal afval, loslopende honden/hondenpoep, bootjes (wrakken, 

slecht afmeren, afmeren op verboden plekken), markt (bij opening verkeerd geparkeerde auto’s 
verwijderen, aansluitingen, hekken, regels op de markt, afsluiting), weesfietsenacties (stickeren en 
verwijderen achtergelaten fietsen), toezicht op stationsgebied (met name verkeerd geparkeerde 
fietsen en brommers), hangplekken jeugd (boa’s gaan al dan niet samen met politie hangplekken 
langs o.a. om jongeren aan te spreken op overlastgevend gedrag), donkere dagen offensief 

(samenwerking met politie tegen inbraak), vuurwerkcontroles rondom jaarwisseling, assistentie 
verlenen in voorkomende gevallen aan de politie (denk bijv. aan de brand en plofkraak), 

ondersteuning bij aanpak Ondermijning (arbeidsmigranten, onderzoek gba gegevens verdachte 
personen, etc), surveilleren centra (zichtbaar zijn in gebieden met veel publiek, contact houden 
met ondernemers, uitstallingen, openingstijden, etc.), toezicht op noodverordening Corona 
(voorschriften t.a.v. terrassen, kroegen, sportscholen, bollenvelden, etc.). 
 
Meldingen: 
Ten opzichte van voorgaande jaren is duidelijk een toename zichtbaar van het aantal klachten en 

meldingen. Waren er in 2017 nog 405 meldingen en klachten binnengekomen, in 2018 waren dat 
er 924 en in 2019 waren het er 1030. Het aantal bekeuringen is ook toegenomen. In 2018 waren 
het er 183. In 2019 waren het er 290. Overigens zijn de werkelijke aantallen meldingen hoger, 
omdat buiten fixi ook meldingen binnenkomen op straat, telefonisch, Meerlanden, politie, 
gemeentelijke organisatie, jeugdwerk, etc. 
 

Ontwikkelingen politie: 
Het beroep op de boa’s door de politie wordt in de afgelopen jaren steeds groter. De 

politiecapaciteit op straat, zeker in de kleinere plaatsen, staat onder druk. De taken voor de politie 
worden uitgebreid (bijv. ondermijning, cybercrime, Covid, etc.). Noodgedwongen richt de politie 
zich steeds meer op de handhaving van de openbare orde en veiligheid. Handhaving op de 
leefbaarheid door de politie krijgt noodgedwongen minder prioriteit. Dit betekent concreet voor de 
boa’s in Hillegom dat de wijkagenten meldingen over kleine ergenissen aangaande de leefbaarheid 

doorzetten naar de boa’s voor afhandeling. Zo doet de politie ook een beroep op de boa’s om, met 
inzet van de vrijwillige politie, gezamenlijk de overlast jeugd aan te pakken (gezamenlijke 
surveillance op vrijdagavond). De politie zou ook heel graag zien dat er een speciale jeugdboa 
hiervoor wordt aangenomen. Volgens de politie is de ervaring hiermee in Noordwijk positief. Maar 
ook als de politie capaciteit tekort heeft bij calamiteiten, wordt hulp gevraagd van de boa’s (bijv. 
gebied bewaken/verkeer regelen bij plofkraak, brand, oliespoor op de weg, etc.). De politie wil 
graag niet naast elkaar maar met elkaar werken. 

Landelijk vertaalt deze trend zich in groei van het aantal boa’s bij gemeenten en ook in discussies 
over de taken van de boa’s (van leefbaarheid ook meer taken richting openbare orde en veiligheid, 
denk bijvoorbeeld aan wapenstok discussie). 
 
Covid-19:  
In 2020 is de uitvoering van alle taken van de boa’s in de knel gekomen door het toezicht en 

handhaving op basis van de Noodverordening (1,5 meter, bollenvelden, winkelstraten, winkels, 
sportscholen, terrassen, jeugd, horeca, samenkomsten, etc.). Primair lag deze taak bij de 
gemeente, dus voor een groot deel bij de boa’s. Om deze taak goed uit te kunnen voeren en de 
werkdruk voor de boa’s enigszins onder controle te houden (ze zijn bijv. veel meer in de 
weekenden en avonduren ingezet), is ook gebruik gemaakt van inhuur van Flexteam (horeca, 
terrassen, winkelstraat), ATC (verkeersbegeleiding Bollenvelden) en Kris en Co (winkelstraat). 
Deels zijn deze mensen tijdelijk ook aangewezen als toezichthouder. Hiermee kunnen ze ook 

rapportages opstellen die juridisch van waarde kunnen zijn bij op te leggen maatregelen. Nadeel is 
dat men niet gewend is rapportages op te stellen en ook niet altijd geschoold is in de 
werkzaamheden van een boa (communicatief). Dat geeft in de uitvoering soms weer problemen 



(bijv. niet juridisch kunnen doorzetten door rapportages die niet voldoen aan voorschriften of 

irritaties over de wijze waarop men wordt aangesproken). 

Grosso modo zijn de boa’s ongeveer de helft van hun tijd kwijt aan Corona (directe handhaving van 
1,5 meter en indirect bijv. extra hangjeugd). 
 
Boa formatie in Hillegom: 

- Vanaf HLT was de daadwerkelijke boa-formatie voor Hillegom 1,7 fte. Dat is inclusief het 
marktmeesterschap. Met het incidenteel beschikbaar stellen van tweemaal €50.000 was 

het mogelijk om deze formatie tijdelijk voor twee jaar te verhogen naar 2,7 fte (feitelijk 
nog minder omdat een boa gebruik heeft gemaakt van het generatiepact). 

- Verrekend met marktmeesterschap en generatiepact, bleef er de afgelopen twee jaar iets 
meer dan twee fte boa beschikbaar. 
De mogelijkheden om in te springen op calamiteiten zijn door de kleine bezetting beperkt. 
Dat bleek nadrukkelijk in deze Corona-tijd, maar ook bij kleine calamiteiten is de 

speelruimte om te schuiven beperkt. En ook de boa’s gaan op vakantie, worden ziek, 
volgen een training, etc. 

- Veel gaten zijn gedicht door inspringen van boa’s uit de andere twee HLT-gemeenten. 
- Landelijk is het gemiddelde 1 boa per 4400 inwoners. In de praktijk ligt dat getal in de 

grote steden hoger en in dorpen lager. (21.629 inwoners zou gemiddeld 5 boa’s 

betekenen).  
- Terugvallen op de oorspronkelijke formatie boa’s betekent feitelijk dat er krap 1,5 fte boa 

is om alle boa-taken te verrichten (marktmeester is eigenlijk geen boa-taak). 
- Gelet op alle taken, de toename van het aantal meldingen, de ontwikkelingen bij de politie, 

de mogelijkheid om in te kunnen springen als dat nodig is, wordt aanbevolen de boa-
formatie structureel met 2 fte uit te breiden. 

 
 
 

 


