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Barendrecht, 26 mei 2022 

 
Betreft: Schriftelijke vragen gemeentelijke handhaving 
 
Geacht college, 
 
Volgens Echt voor Barendrecht is een goed functionerende gemeentelijke handhaving van groot belang om 
de veiligheid en leefbaarheid in Barendrecht te waarborgen. De afgelopen jaren is Barendrecht onveiliger 
geworden. Zo worden er regelmatig overvallen gepleegd, vinden woning- en auto-inbraken plaats, wordt 
de Middenbaan tegenwoordig vaak als fietspad gebruikt, en zijn er diverse overlastgevende situaties rond 
het Havenhoofd, het Middeldijkerplein, het NS station en het Doormanplein. Een verbeterslag in onze 
gemeentelijke handhaving is in dat kader erg belangrijk. Onze fractie heeft omtrent de gemeentelijke 
handhaving de volgende schriftelijke vragen: 
 

1. In antwoordbrief 395997 staat het basisrooster van de boa’s per 17 september 2021.  
a. In hoeverre is dit momenteel nog het actuele basisrooster van de boa’s? 
b. Kunt u een globaal overzicht geven van de verschuiving die u wilt bewerkstellingen van daluren 

naar piekuren voor de inzet van boa’s in Barendrecht? En wanneer is dit standaard rooster 
gerealiseerd? 

c. Vindt er ook een uitbreiding plaats in het aantal boa’s in Barendrecht? Zo ja, hoeveel boa’s 
komen er dan bij? En wat wordt dan het totaal aan FTE’s? 

2. Wat is het takenpakket van de boa’s? Worden de boa’s aan het begin van de dag gebriefd en aan 
het einde van de dag gedebriefd? 

3. Wanneer wordt het jaarverslag 2021 en jaarplan 2022 naar de gemeenteraad gestuurd? Kan het 
volgende jaarplan, voor het jaar 2023 tijdig, dus bij voorkeur uiterlijk december 2022 naar de 
gemeenteraad worden gestuurd, zodat indien nodig tijdig kan worden bijgestuurd? 

4. Volgens uw antwoordbrief van september 2021 zou de pilot bodycams voor de boa’s uitgesteld 
worden naar 2022. Is deze al van start gegaan? Zo nee, wanneer gaat deze pilot van start? En 
wanneer kunnen we een evaluatie van de pilot verwachten? 

5. Kunt u aangeven, zo mogelijk in dit jaarplan, op welke domeinen voornamelijk ingezet gaat worden 
en wat de prioriteiten worden in elk domein het aankomend halfjaar? En bent u bereid om hierover 
actief met de gemeenteraad in gesprek te gaan? 

6. Hoe is de samenwerking tussen boa’s, politie en buurtpreventie ingericht? Welke 
verbetervoorstellen worden er gedaan om de samenwerking tussen boa’s, buurtpreventie en 
politie verder te intensiveren? Welke overlegstructuren gaat u inrichten? 

7. In hoeverre wordt de samenwerking gezocht met onder meer de buurtsportcoaches, 
jongerenwerkers en vrijwilligers? Hoe wordt deze structuur ingericht? 

 
Wij zien uw schriftelijke beantwoording met belangstelling tegemoet. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens de fractie van Echt voor Barendrecht, 
 
Jonathan Vrijman en Hans Heiden 
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