Vragen van de VVD voor burgemeester Broertjes over extra middelen bijzondere
opsporingsambtenaren (boa's):
Inleiding
Aanleiding voor deze vragen vormt een artikel in de Gooi en Eembode van donderdag 12 september
2019. Het artikel heeft als kop "Over extra middelen boa's valt te praten met de burgemeester". In het
artikel valt te lezen dat "een Hilversumse boa op landelijke televisie zei dat hij graag uitgerust wil zijn
met een wapenstok. Handboeien en een portofoon waren volgens de handhaver niet afdoende". In het
artikel geeft u zelf aan te denken aan toerusting met een pepperspray en een bodycam en zegt u al een
bestuurlijk standpunt te hebben ingenomen. Daar voegt u aan toe dat u de dag na dit interview graag
van de mensen (de boa's) die op straat hun werk doen wil horen wat hun ervaring is.
Nu draagt de VVD de boa's een warm hart toe en heeft veel waardering voor hun werk en inzet. Een
bodycam en goede opleidingen sluiten volgens de VVD goed aan bij dat belangrijke werk. Vigerend
beleid stelt dat aanvragen voor het toekennen van geweldsmiddelen worden beoordeeld aan de hand
van een aantal criteria waaronder aard en frequentie van situaties waarin in het verleden bewapening
wenselijk was.
De VVD heeft hierover de volgende vragen aan de burgemeester:
1. Heeft u misschien uw bestuurlijk standpunt te vroeg ingenomen als u nog van de mensen (boa's)
op straat moet horen wat hun ervaringen zijn?
2. Kunt u aangeven hoeveel meldingen en aangiften er van agressie en geweld zijn gedaan door of
namens boa's in Hilversum de laatste vier jaar en in welk handhavingsdomein?
3. Bent u van mening dat het antwoord op vraag 2. een aanvraag voor een geweldsmiddel voor boa's
in Hilversum rechtvaardigt?
4. Bent u voornemens de raad in dit vraagstuk te betrekken?
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