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De raad van de gemeente Medemblik, in de vergadering bijeen op 7 november 2019;
gelet op artikel 34 van het Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad
gemeente Medemblik 2019,
Constaterende dat:
 er op allerlei plekken binnen onze gemeente overduidelijk gedeald wordt in diverse soorten drugs;
 niet alleen het gebruik van drugs, maar ook de handel erin tot gevaarlijke situaties voor betrokkenen
kan leiden;
 er ook andere overlastgevend gedrag op straat voorkomt waar nu te weinig tegen wordt gedaan;
 de landelijke of lokale wetgeving hierin meestal wel voorziet, maar dat de capaciteit om hiertegen op
te treden structureel tekortschiet.
Overwegende dat:
 Medemblik behoefte heeft aan meer wijkagenten, maar dat ondanks herhaalde oproepen voor meer
politie op straat dit tot nu toe weinig heeft opgeleverd, terwijl ook de prioriteitstelling van het
politietoezicht zich aan directe gemeentelijke invloed onttrekt;
 de inzet van boa’s een alternatief is waar we wel zelf invloed op hebben, zowel qua aantal als wat
betreft het hanteren van prioriteiten, waarbij de boa’s, eerst door waarschuwing en daarna door het
opleggen van bestuurlijke strafbeschikkingen, op die terreinen waarop zij bevoegd zijn de openbare
orde kunnen handhaven;
 de inzet van boa’s ook kan betekenen dat zij meer dan nu “meer ogen en oren op straat” opleveren
voor de bestrijding van grotere zaken zoals drugsdealen, inbreken en andere criminele activiteiten
(waarbij zij niet zozeer zelf mogen ingrijpen, maar wel gericht de politie kunnen alarmeren,
professioneel signalement of kenteken vastleggen e.d.);
 daarnaast de boa’s, door een andere prioritering van hun taken, met meer nadruk moeten handhaven
op overlastgevend gedrag (zoals vernieling, vervuiling, vuurwerk, geluidsoverlast, lachgasgebruik
/verkoop als dat in de APV komt of landelijk weer wordt verboden);
 voor al deze handhaving een pakket van bestuurlijke maatregelen beschikbaar is en ook in sommige
andere gemeenten wordt toegepast (de instrumenten zijn er immers, nu inzetten);
 de boa’s ook een signaleringsfunctie kunnen hebben m.b.t. mensen met verward gedrag teneinde erger
te voorkomen en gerichte hulpverlening in te zetten.
Roept het college op:
1. bij de betreffende instanties aan te dringen op uitbreiding van politie-inzet binnen onze gemeente en
meer nadruk te leggen op de aanpak van hier plaatsvindende handel in drugs;
2. de taken en prioriteiten van de boa’s anders in te richten, meer gericht op bovenbedoelde
overlastzaken, de “ogen en oren-functie” voor de politie en ingrijpen bij mensen met verward gedrag;
3. als het aantal fte’s voor boa’s daarvoor niet toereikend is, met een voorstel richting de raad te komen
om hiervoor extra middelen beschikbaar te stellen.
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