
Visie boa in de openbare ruimte
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Inleiding

De vraag naar veiligheid in de samenleving is onverminderd groot. Als reactie op de kerntaken 

discussie die in de jaren ’90 door de politie is gevoerd, ontstond er een gemeentelijk 

handhavingsapparaat om de leefbaarheid en veiligheid van de buurt te bevorderen. De gemeentelijke 

buitengewoon opsporingsambtenaar (hierna te noemen: boa) in de openbare ruimte kwam op. 

Inmiddels is de boa niet meer weg te denken uit het lokale veiligheidsbeleid.

De afgelopen jaren zijn er op diverse thema’s binnen het domein van de boa openbare ruimte 

ontwikkelingen gaande. Vanwege een terugtrekkende beweging van de politie, wordt er steeds vaker 

naar de boa in de openbare ruimte gekeken. Zozeer dat er inmiddels wordt nagedacht om de boa in te 

zetten voor het aanpakken van misdrijven als winkeldiefstal. Niet alleen is er een discussie gaande over 

de taken en bevoegdheden van de boa, ook de uitstraling en professionalisering zijn onderwerp van 

gesprek. Zo zijn de opleidingseisen van de boa recentelijk verzwaard en hebben zowel de Minister van 

Veiligheid en Justitie, de Tweede Kamer als de professie zich uitgesproken voor één landelijk uniform 

voor de boa. Tegelijkertijd zijn er signalen dat de vergoeding voor de bestuurlijke strafbeschikking 

wordt verlaagd mede ingegeven door bezuinigingen van het rijk. 

Kortom, op allerlei thema’s zijn er actuele ontwikkelingen en er doen zich vraagstukken voor. Thema’s 

die onderling met elkaar verweven zijn en daarom niet los van elkaar kunnen worden gezien. Het is 

dan ook tijd voor een integrale visie op de gemeentelijke boa in de openbare ruimte van de toekomst 

waarin een antwoord wordt gegeven op de vraagstukken die in dit domein spelen. Achtereenvolgens 

zullen de taken en bevoegdheden worden besproken, de wijze van aansturing, de samenwerking in 

de uitvoering met andere relevante partners en de financiering. Tenslotte is er ook aandacht voor de 

professionalisering van de boa. 

Deze visie is tot stand gekomen binnen de kaders die de VNG-Commissie Bestuur en Veiligheid 

heeft vastgesteld. Het uitgangspunt is een boa openbare ruimte die zich inzet voor de veiligheid 

en leefbaarheid in de wijken. Dit betekent dat er geen sprake zal zijn van een (ontwikkeling naar) 

gemeentepolitie.
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1 Taken en bevoegdheden

De boa heeft meerdere rollen. De boa is zichtbaar aanwezig op straat. Zo vormt hij de ’ogen en 

oren’ van de gemeente en de politie en is hij aanspreekpunt voor burgers. Deze dienstverlenende 

rol kan een boa ook actief invullen door burgers en ondernemers te informeren over allerlei 

veiligheidsvraagstukken en voorlichting te geven over het nemen van preventieve maatregelen 

om veel voorkomende criminaliteit te voorkomen. Daarnaast kan hij ook in worden gezet bij het 

begeleiden van evenementen. Tegelijkertijd heeft de boa ook ‘tanden’ om daar waar overtredingen 

worden geconstateerd die de leefbaarheid en veiligheid van de wijk bedreigen, te kunnen handhaven. 

Met de introductie van de domeinlijst in 2010 is de boa in de openbare ruimte op basis van domein 

I bevoegd voor handhaving op diverse terreinen die te maken hebben met de leefbaarheid in 

de buurt. Een aantal belangrijke taken zijn de handhaving van de APV en de handhaving van 

parkeerovertredingen. Alhoewel de domeinlijst een welkome opschoning is, veroorzaakt de indeling 

in de praktijk soms verwarring en brengt knelpunten met zich mee. Een voorbeeld is dat een boa 

in de openbare ruimte wel kan optreden tegen verkeerd aangeboden huisvuil, maar dat zwerfafval 

naast een snackbar niet tot zijn werkgebied behoort. Of, zoals in diverse gemeenten met grachten 

in de historische stadscentra het geval is, het niet kunnen optreden tegen afval in het water. Toch is 

dit een grote ergernis van de omwonenden. Hij zal zijn collega met een domein II bevoegdheid erbij 

moeten halen, als de gemeente deze al in dienst heeft, zodat er handhavend kan worden opgetreden. 

Dit komt de integrale handhaving op het gebied van leefbaarheid niet ten goede. Voor veel kleine 

gemeenten geldt dat er te weinig werk is om een zwaardere milieuboa in dienst te nemen voor deze 

relatief lichte milieuovertredingen. Een volledige ontschotting is echter ook niet gewenst. Niet alleen 

omdat er zwaardere eisen dienen te worden gesteld aan de opleiding, ook omdat dit een diffuus 

takenpakket veroorzaakt in relatie met de politie. Slechts die feiten waarbij het vanuit het perspectief 

van de burger de integrale handhaving ten goede komt, zullen worden toegevoegd aan het domein 

openbare ruimte. Er zal dan ook geen volledige ontschotting plaats vinden tussen alle domeinen.

Naast het uitbreiden van de bevoegdheid van de boa openbare ruimte met enkele lichte 

milieuovertredingen, zijn er ook feiten die buiten de domeinlijst vallen, waarbij de gemeente toch de 

behoefte heeft om de handhaving op zich te nemen. Dit zijn feiten waarbij de openbare orde geraakt 

wordt en die tevens een verslechtering van de leefbaarheid met zich meebrengen. Dit is het geval bij 

lichte verkeersovertredingen, waarbij te denken valt aan het negeren van een voetgangerslicht, het 

te hard rijden binnen 30 km zones en het rijden door rood licht binnen de bebouwde kom.1 Zodra het 

gaat om gedragingen waarbij het criminele element overheerst, is het aan de politie om deze te blijven 

handhaven. 

Een boa die handhaaft op veel voorkomende criminaliteit, zoals winkeldiefstal, is een brug te ver. 

Dit vraagt andere vaardigheden waarmee het profiel van de boa die zich richt op de leefbaarheid en 

kleine ergernissen in de buurt, wordt verlaten. Handhaving van veel voorkomende kleine criminaliteit 

is dan ook een taak voor de politie. Niet alleen gezien de zwaarte van het delict maar ook doordat het 

plegen van dit type delicten vaak gepaard gaat met agressie en geweld. 

1 Indien het takenpakket wordt uitgebreid met dit type lichte verkeersovertredingen, zal hier tegenover een financieel 
tegemoetkoming dienen te staan. Te denken valt aan het benutten van een instrument als de bestuurlijke strafbeschikking.
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Standpunt VNG:

1. Het domein openbare ruimte wordt uitgebreid met enkele bevoegdheden uit het domein Milieu 

en Welzijn om praktische knelpunten op te lossen en verwarring weg te nemen. Er zal geen 

volledige ontschotting plaats vinden tussen alle domeinen. 

2. Gezien het gegeven dat lichte verkeersovertredingen de openbare orde kunnen raken en een 

verslechtering van de leefbaarheid met zich mee kunnen brengen, zal het domein van de boa 

openbare ruimte worden uitgebreid met lichte verkeersovertredingen. Te denken valt aan het 

negeren van een voetgangerslicht, het te hard rijden in 30 km zones en het rijden door rood licht 

binnen de bebouwde kom.

3. Het domein openbare ruimte zal niet worden uitgebreid met handhaving van misdrijven zoals 

winkeldiefstal. Dit is een taak voor de politie.

Gezien het takenpakket, zal de boa niet over geweldsmiddelen zoals pepperspray of een wapenstok 

hoeven te beschikken. Dit type geweldsmiddelen roepen onnodig agressie op bij burgers waardoor 

de kans op escalatie wordt vergroot. Bovendien vereist het hebben van dit type geweldsmiddelen 

meer eisen aan de opleiding en organisatie. Onder voorwaarden en indien er wordt voldaan aan de 

bijbehorende opleidingseisen, kan een gemeente er voor kiezen de boa uit te rusten met handboeien. 

Dit om de periode tussen aanhouden en het arriveren van de politie te overbruggen en de situatie ter 

plekke te kunnen controleren.

Mede om de reden dat de boa niet beschikt over geweldsmiddelen, is het noodzakelijk dat de politie 

zo snel mogelijk ter plaatse is. De politie dient dan ook capaciteit beschikbaar te hebben om op oproep 

beschikbaar te zijn om assistentie te verlenen. Zeker in die gemeenten waar geen politiebureau meer 

in de wijk aanwezig is, dienen hier afspraken over te worden gemaakt. De beschikbaarheid van politie 

is ook een belangrijke randvoorwaarde om een brug te kunnen slaan tussen de strafrechtelijke en 

bestuurlijke kolom. Een voorbeeld zijn criminele jongeren. Zij zorgen niet alleen voor overlast in de 

openbare ruimte, maar maken zich ook schuldig aan het plegen van strafbare feiten. Tegelijkertijd is 

de aanwezigheid en afstemming met de politie van belang om een praktisch knelpunt op te lossen: 

Een boa zal, met name in kleinere gemeenten, in de nachtelijke uren vaak niet aanwezig (kunnen) zijn. 

Standpunt VNG:

1. De boa openbare ruimte beschikt niet over geweldsmiddelen als pepperspray of een wapenstok. 

Onder voorwaarden kan een boa beschikken over handboeien.

2. De politie zal zo snel mogelijk ter plaatse zijn en dient dan ook capaciteit beschikbaar te hebben 

om assistentie te kunnen verlenen aan de boa indien de situatie daar om vraagt.



6 Vereniging Van nederlandse gemeenten

2 Aansturing 

De gemeente heeft de regie op veiligheid. In het huidige stelsel heeft de Minister van Veiligheid en 

Justitie de verantwoordelijkheid voor het toekennen van de buitengewoon opsporingsbevoegdheid. 

Hierbij behoort de taak om te toetsen of het noodzakelijk is dat er aan een persoon een 

opsporingsbevoegdheid wordt toegekend ten behoeve van de uitoefening van zijn functie en een 

beroep op de politie voor de uitoefening van deze taak onwenselijk is. Daarnaast is de monitoring en 

het waarborgen van de kwaliteit van de opsporingshandelingen van de boa de verantwoordelijkheid 

van de toezichthouder (openbaar ministerie) en direct toezichthouder (politie). Gezien de regierol van 

de gemeente is het noodzaakcriterium een overbodige schakel. De gemeente hoeft de noodzaak van 

het inzetten van een boa niet meer aan te tonen en beoordeelt zelf of het wenselijk is dat er een boa 

wordt ingezet. Zij is niet slechts één van de ketenpartners, maar bepaalt of, wanneer, hoeveel en hoe 

boa’s worden ingezet. 

De gemeente heeft de strategische regie. De basis voor de inzet van boa’s is het integraal 

veiligheidsplan, dat op basis van lokale prioriteiten door de gemeenteraad wordt vastgesteld. Het 

college van burgemeester en wethouders stelt vervolgens het uitvoeringsplan vast. Handhaving is dan 

ook een collegebrede verantwoordelijkheid. De burgemeester, als verantwoordelijke voor de openbare 

orde en gezagdrager over de politie, is het aanspreekpunt voor het openbaar ministerie en politie. Een 

goede afstemming tussen gemeente, politie en het openbaar ministerie is noodzakelijk. Om die reden 

staan gemeentelijk toezicht en handhaving, de prioriteiten en inzet regelmatig in driehoeksverband 

op de agenda. Het bestuur beslist over de inzet van boa’s op basis van overwegingen ontleend aan 

het algemeen belang. Om dit uitgangspunt zuiver te houden, wordt de figuur van de ten behoeve van 

specifieke particuliere belangen met privaat geld gefinancierde boa afgewezen.

Over de afstemming tussen de gemeente en politie dienen eveneens goede afspraken te worden 

gemaakt. Vanuit de aard van het werk ligt het voor de hand dat deze operationele regie bij de politie 

berust. Hieronder wordt bijvoorbeeld verstaan het hebben van een gezamenlijke briefing en zorgen 

voor terugkoppeling van de informatie. De wijze waarop de operationele regie wordt ingevuld, hangt 

sterk samen met de lokale situatie. In kleine gemeenten is niet altijd meer een politiebureau aanwezig. 

Afstemming door middel van een dagelijks fysiek overleg is dan ook niet mogelijk en zal dan ook op 

een andere manier worden vormgegeven. 

Belangrijk is dat afstemming plaats vindt op basis van wederkerigheid. Politie en boa’s werken niet 

naast elkaar of in plaats van elkaar, maar met elkaar. Afspraken dienen te worden gemaakt over 

informatiedeling, communicatie en opvolging. Op de randvoorwaarden zal nader worden ingegaan in 

de paragraaf die ingaat op uitvoering.

Standpunt VNG:

1. De gemeente bepaalt zelf of en hoe boa’s worden ingezet. Het noodzaakcriterium verdwijnt.

2. De gemeente heeft de strategische regie en bepaalt op basis van het integraal veiligheidsplan de 

inzet van boa’s.

3. De politie heeft de leiding over de dagelijkse afstemming (operationele regie). 
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3 Uitvoering

In de paragraaf over de aansturing is het voorkeursscenario geschetst waarin de regie over de 

dagelijkse afstemming bij de politie belegd is. Hierbij is ook aangegeven dat dit tevens betekent 

dat er goede afspraken dienen te worden elkaar gemaakt over informatiedeling, communicatie en 

opvolging. Deze afspraken kunnen worden vastgelegd in lokale handhavingsarrangementen. Om 

goede samenwerking te kunnen waarborgen, is het van belang dat de boa beschikt over relevante 

informatie. Dit begint bij het hebben van gezamenlijke afstemmingsmomenten en het kunnen delen 

van informatie via al dan niet een gezamenlijk systeem. De politie kan bijvoorbeeld ook toegang 

krijgen tot het registratiesysteem van de boa. In het geval dat de boa de politie nodig heeft omdat een 

situatie uit de hand dreigt te lopen, levert de politie garante achtervang alsof het een collega betreft.

Het beeld van de burger over de overheid wordt sterk gekleurd door wat deze laat zien aan 

veiligheid en handhaving van regels. Voor het lokaal bestuur is het van belang dat het effectief kan 

optreden tegen overlast, verloedering en al die andere ergernissen in de openbare ruimte die het 

veiligheidsgevoel van burgers zo negatief kunnen beïnvloeden. Dat betekent dat gemeenten niet 

alleen moeten kunnen optreden tegen de feiten die voor burgers prioriteit hebben, maar ook dat ze 

snel moeten kunnen inspelen op nieuwe verschijningsvormen van overlast en verloedering en daarbij 

niet afhankelijk zijn van de bedrijfsvoering van het openbaar ministerie en andere ketenpartners. 

Daar waar gemeenten er nadrukkelijk voor kiezen om gemeentelijke handhaving aan te laten sluiten 

bij de justitiële keten, zoals bij de bestuurlijke strafbeschikking, moeten ze er op kunnen rekenen dat 

aangeleverde beschikkingen voortvarend worden verwerkt en afgehandeld. De gemeente is er zelf 

verantwoordelijk voor dat haar deel van het (administratieve proces) op orde is en dat beschikkingen 

correct worden uitgeschreven en aangeleverd. Ook moet er een adequate financiële vergoeding 

tegenover staan, die voldoende hoog is om te blijven investeren in de toepassing van dit instrument. 

Als de rijksoverheid besluit om de financiële middelen hiervoor te verminderen, heeft dit een groter 

beroep van het lokaal bestuur op de politie als gevolg.

Daarnaast horen gemeenten de mogelijkheid te behouden om een grotere verantwoordelijkheid op 

zich te nemen voor de handhaving in de openbare ruimte en om snel in te kunnen spelen op nieuwe 

ontwikkelingen. Om die reden zal de huidige mogelijkheid om een bestuurlijke boete in te voeren 

voor bepaalde veel voorkomende ergernissen moet behouden blijven. 2 

Voor kleinere gemeenten is het doorgaans efficiënter om met omliggende gemeenten samen te 

werken en boa’s uit te wisselen. Dit omdat er in de eigen gemeente onvoldoende taken zijn om 

een fulltime boa aan te stellen. Gemeenten bepalen zelf of en met welke gemeenten zij willen 

samenwerken. Naast regionale samenwerking, kan een gemeente ook particuliere boa’s inhuren om 

tijdelijk extra capaciteit te creëren om seizoenspieken of langdurige ziekte op te vangen. 

2 Naar aanleiding van de evaluatie van de bestuurlijke strafbeschikking en de bestuurlijke boete, heeft de Minister van Veiligheid 
en Justitie geconcludeerd dat de bestuurlijke boete kan verdwijnen. Dit omdat gemeenten dit instrument niet gebruiken. 
Tegelijkertijd is er een ontwikkeling gaand e waarbij de vergoeding voor de bestuurlijke strafbeschikking verlaagd wordt en dit 
een kleinere financiële ruimte met zich mee brengt. Om die reden is het belangrijk om de bestuurlijke boete in stand te houden als 
mogelijk alternatief voor de bestuurlijke boete.
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De particuliere boa heeft minder handhavende bevoegdheden dan een gemeentelijke boa en kan 

alleen worden ingezet voor handhaving op de APV en als parkeercontroleur. De inhuur van particuliere 

boa blijft zoals deze is, en krijgt niet meer bevoegdheden dan nu het geval is.

Standpunt VNG:

1. Randvoorwaarden voor goede samenwerking zoals afstemming, informatiedeling en garante 

achtervang zijn vastgelegd in handhavingsarrangementen.

2. Gemeenten moeten kunnen optreden tegen feiten die voor burgers prioriteit hebben, snel kunnen 

inspelen op nieuwe vormen van overlast en verloedering en daarbij niet afhankelijk zijn van de 

bedrijfsvoering van het openbaar ministerie en andere ketenpartners.

3. Gemeenten die kiezen voor de bestuurlijke strafbeschikking moeten kunnen rekenen op een 

adequate financiële vergoeding. Daarnaast moeten ze de mogelijkheid behouden om te kiezen 

voor een bestuurlijke boete. 

4. Minder rijksmiddelen voor gemeentelijke handhaving betekent een groter beroep van het lokaal 

bestuur op de politie. 

5. Het al dan niet overgaan tot samenwerking met andere gemeenten op het terrein van de boa in 

de openbare ruimte, bepalen de gemeenten zelf.
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4 Professionalisering 

Handhaven is een vak. De grotere rol van boa’s in het veiligheidsbeleid stelt eisen aan hun kennis 

en competenties. De introductie van de bestuurlijke strafbeschikking en de bestuurlijke boete heeft 

tot gevolg dat boa’s meer bevoegdheden krijgen en meer kennis moeten hebben van complexe 

regelgeving. Daarnaast stellen de grotere behoefte om lokale overlastproblemen aan te pakken, 

het toenemende belang van informatie in de handhaving (informatiegestuurd handhaven) en de 

vele technologische ontwikkelingen (handhelds, backoffices, locatiebepaling, digitale vergunningen 

en ontheffingen, belparkeren, digitale procedureformats etc.) eisen aan de professionaliteit en 

bekwaamheid van de boa. Daarbij kan een onderscheid gemaakt worden tussen interne en externe 

professionalisering.

Interne professionalisering betreft de kwaliteit en competenties van de handhavers. Al geruime 

tijd is een ontwikkeling zichtbaar waarbij de opleidingseisen voor boa’s worden verzwaard. Wij 

onderschrijven het nut van deze ontwikkeling. Een investering in de kwaliteit van de handhavers is 

immers essentieel voor een goed werkend bestel, maar waarschuwt wel voor een te grote verzwaring 

van de eisen. Hoe zwaarder de opleiding, hoe meer deze politiekenmerken kan krijgen. Dat is geen 

wenselijke ontwikkeling. Een belangrijk uitgangspunt is dat het vak van boa een op zichzelf staand 

ambacht is. In zijn aard verschilt het fundamenteel van de politieprofessional. De politie heeft een 

andere positie in de samenleving, een ander gezag en andere opleidingseisen. Dat onderscheid 

moet blijven bestaan. Ontwikkelingen als het naar elkaar toegroeien van onderwijs voor boa’s en de 

politieopleiding is onwenselijk. Het leidt er bedoeld of onbedoeld toe dat de gemeentelijke boa een 

politieuitstraling krijgt; de gemeentepolitie. 

Een andere professionaliseringsslag is de externe professionalisering zoals de landelijke 

herkenbaarheid van een boa. De grotere aanwezigheid van boa’s in het publieke domein is een 

recente ontwikkeling. In de praktijk blijkt dat een burger niet altijd weet óf hij te maken heeft met 

een boa en wat de taken en bevoegdheden zijn, dit doet zich versterkt voor als hij zich in een andere 

gemeente dan de eigen woonplaats bevindt. Een landelijk herkenbaar uniform geeft de boa meer 

gezag omdat hij niet meer de discussie hoeft aan te gaan over zijn taken en bevoegdheden. Ook 

draagt dit bij aan de zichtbaarheid van de boa op straat. Dit betekent overigens niet dat een boa te 

allen tijde een uniform zou moeten dragen. Vanuit het oogpunt van effectief handhaven kan het 

verstandig zijn om ook boa’s in burger te hebben zodat overtredingen van de algemeen plaatselijke 

verordening ook op heterdaad kunnen worden betrapt. Dit wordt vaak toegepast binnen het 

hondenbeleid van gemeenten. Om te voorkomen dat het lijkt alsof de boa onzichtbaar is in de wijk, 

kan er met een model worden gewerkt waarbij de boa in burger optreedt als waarnemer en een 

collegaboa in uniform wordt opgeroepen, die vervolgens verbaliseert. Ook bij de handhaving van de 

Drank- en Horecawet3 kan het wenselijk zijn om boa’s in burger in te zetten. Het maken van afspraken 

over het uniform om de herkenbaarheid te bevorderen, draagt dan ook bij aan de waardering en 

het gezag van een boa. Dit betekent niet dat in elke gemeente exact hetzelfde uniform zal moeten 

worden gedragen, er blijft ruimte voor het toevoegen van lokale elementen zoals een gemeentelijk 

logo. Het uniform zal voldoende onderscheidend moeten zijn van het politieuniform. 

3 Met ingang van 1 januari 2013 zal de handhaving van de Drank- en Horecawet onder zowel domein I openbare ruimte als domen II 
milieu, welzijn en infrastructuur zal vallen.
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Standpunt VNG:

1. Handhaven is een vak. Een boa in de openbare ruimte is een eigen ambacht dat fundamenteel 

verschilt van de politie.

2. De ingezette lijn van professionalisering is goed. Gewaakt moet worden voor verdere verzwaring. 

Ook zijn ontwikkelingen waarbij onderwijs voor boa’s en politie naar elkaar toegroeien, niet 

wenselijk omdat dit de opkomst van een (vorm van) gemeentepolitie stimuleert.

3. Een landelijk herkenbaar uniform voor de boa komt de handhaving ten goede. Daartoe wordt 

een model uniform ontwikkeld. Gemeenten bepalen zelf of zij en op welke termijn zij dit uniform 

invoeren.
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5 Conclusie

De boa openbare ruimte van de toekomst is een boa die zich richt op de leefbaarheid en kleinere 

ergernissen in de buurt. Dit betekent dat hij niet alleen een taak heeft in preventie, maar ook in de 

handhaving. Daar waar de integrale handhaving dreigt te worden teniet gedaan door de domeinlijst 

en er onduidelijk heerst voor de burger, zal ontschotting plaats vinden. Tegelijkertijd zal een aantal 

verkeersovertredingen die de leefbaarheid van de wijk bedreigen worden toegevoegd aan het domein 

van de boa openbare ruimte. De boa is er voor de leefbaarheid en veiligheid maar zal niet gaan 

handhaven op misdrijven als winkeldiefstal. Dit is een taak voor de politie. Gezien zijn takenpakket, 

is het niet noodzakelijk om geweldsmiddelen als pepperspray en een wapenstok te hebben. Onder 

voorwaarden kan er voor worden gekozen de boa uit te rusten met handboeien. Wel is een belangrijke 

randvoorwaarde dat er sprake is van garante achtervang van de politie en de politie dient dan ook 

voldoende capaciteit te reserveren om daadwerkelijk aanwezig te kunnen zijn in de wijk. Indien de 

politie deze capaciteit niet kan waarborgen, zal het Rijk hierop worden aangesproken.

De basis voor de inzet van de boa’s is het integraal veiligheidsplan. De gemeente bepaalt zelf of en 

hoe boa’s worden ingezet op basis van dit plan, daar zij het beste zicht heeft op de lokale situatie en 

wat daarvoor nodig is om deze leefbaar en veilig te houden. Dit betekent dat het noodzaakcriterium 

verdwijnt. De inzet van boa’s wordt besproken in driehoeksverband en aanvullend worden er 

afspraken gemaakt met de politie over randvoorwaarden als opvolging, afstemming en het delen van 

informatie. Deze randvoorwaarden worden vastgelegd in handhavingsarrangementen.

Het is noodzakelijk dat gemeenten kunnen optreden tegen feiten die voor de burgers prioriteit 

hebben en zij dienen dan ook in staat te worden gesteld om snel te kunnen inspelen op nieuwe 

vormen van overlast en verloedering. Ze moeten daarbij niet afhankelijk zijn van de bedrijfsvoering 

van het openbaar ministerie en andere ketenpartners. Ten aanzien van de handhavingsinstrumenten, 

is het van belang dat zowel de bestuurlijke strafbeschikking als de bestuurlijke boete blijven bestaan. 

Gemeenten die kiezen voor de bestuurlijke strafbeschikking, moeten kunnen rekenen op een adequate 

financiële vergoeding. Indien er minder rijksmiddelen beschikbaar zijn voor gemeentelijke handhaving, 

heeft dit als gevolg een groter beroep van het lokaal bestuur op de politie.

Handhaven is een vak. Een boa in de openbare ruimte is een eigen ambacht dat fundamenteel 

verschilt van de politie. De ingezette lijn van professionalisering van de opleiding is positief. Gewaakt 

moet moet worden voor verdere verzwaring van de opleidingeisen. Ook zijn ontwikkelingen waarbij 

onderwijs voor boa’s en politie naar elkaar toegroeien, niet wenselijk omdat dit de opkomst van 

een (vorm van) gemeentepolitie stimuleert. Een landelijk herkenbaar uniform voor de boa komt de 

handhaving ten goede. Daartoe wordt een model uniform ontwikkeld. Gemeenten bepalen zelf of zij 

en op welke termijn zij dit uniform invoeren. Het uniform zal voldoende onderscheidend moeten zijn 

van het politieuniform.

Gevolg van de keuze voor dit scenario is dat een consistente terughoudendheid geboden is met het 

toerusten en uitrusten van de boa openbare ruimte met vaardigheden, middelen en bevoegdheden die 

de deur openzetten voor een sluipende autonome ontwikkeling naar gemeentepolitie.
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