
                         Motie: BOA’s 

De gemeenteraad van de gemeente Steenbergen in vergadering bijeen op 4 november 2021, 

In de gemeente Steenbergen maken wij gebruik van bijzonder opsporing ambtenaren, verder 

genoemd BOA’s.Deze BOA groep worden ingezet voor diverse soorten handhaving, wij betrekken 

deze BOA’s uit een samenwerkingsverband met andere gemeenten, hun standplaats is Bergen op 

Zoom waar vandaan zij iedere dag aan het werk gaan in de diverse kernen. 

Dit onnodig uren aan reistijd kost. 

Ook gebeurt het dat BOA’s niet ingezet worden om uren te draaien in de gemeente Steenbergen, dit 

ondanks dat wij als gemeente Steenbergen wel betalen voor deze uren.Ook zouden wij meer BOA 

inzet in de avond en nacht uren willen zien, en deze ook meer dan nu in het buitengebied inzetten. 

De organisatorische en operationele aansturing en leiding dient volledig door dan wel namens het 

college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen plaats te vinden zonder 

verantwoording naar andere gemeentebesturen. De strafrechtelijke rapportage vindt rechtstreeks 

plaats aan het openbaar ministerie. 

 Overwegende dat: 

• Wij meer de regie willen kunnen voeren over het taakveld van de BOA groep in onze 

gemeente Steenbergen 

• Wij meer toezicht in de avond en nachturen willen zien. 

• Wij meer toezicht in het buitengebied willen zien. 

• Wij meer de BOA groep willen binden aan onze gemeente Steenbergen. 

• Wij graag zien dat de BOA groep die ingezet wordt in de gemeente Steenbergen ook hun 

vaste standplaats in onze gemeente Steenbergen gaat krijgen. 

Draagt het college op: 

• Zorg te dragen dat de BOA pool die verbonden is aan onze gemeente Steenbergen zijn vaste 

standplaats in onze gemeente gaat krijgen. 

• Zorg te dragen dat er meer BOA inzet in de avond en nachturen zal plaats gaan vinden 

• Zorg te dragen dat er meer BOA inzet in het buitengebied zal plaats vinden. 

• Een kosteninschatting te maken van de te verwachte kosten per jaar en dit aan de raad voor 

te leggen als besluitstuk. 
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