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Echt voor Barendrecht

Motie 'Extra investeren in Barendrechtse veiligheid’

Ex. Artikel 35 Reglement van Orde

De gemeenteraad van Barendrecht, in vergadering bijeen op 5 juli 2022

Constaterende dat :

• het van gemeentewege zorgdragen voor fysieke veiligheid voor zowel inwoners, als voor lokale
organisaties, structureel een speerpunt dient te zijn;
de geregistreerde veiligheidsincidenten, hoewel in aantallen afnemend, in ernst toenemen;
op diverse plekken er sprake is van ernstige overlast in Barendrecht;
dit het veiligheidsgevoel van inwoners ernstig aantast.

•

•

•

Overwegende dat:
• buurtpreventie een nieuwe stimulans en, in de vorm van een stichting, een nieuwe opzet heeft

gekregen ;
gedurende de voorgaande raadsperiode de BOA-organisatie een "professionaliseringsslag" heeft
ondergaan, de personele sterkte van de BOA-organisatie is uitgebreid en nieuwe voertuigen zijn
aangeschaft met de landelijk herkenbare striping;
de persoonlijke uitrusting van de BOA's met steekvesten is uitgebreid en ten behoeve van de
individuele BOA’s zogenaamde bodycams zijn aangeschaft, doch dat deze laatste nog niet in
gebruik zijn genomen;
hiermee voor de BOA’s de "professionaliseringsslag" nog niet is afgerond en ook landelijk sprake
is van een verdere ontwikkeling, taakuitbreidingen en uitrusting van de BOA’s;
de gemeenteraad meer handhavingsresultaten op het gebied van overlast verwacht, zoals jeugd-
en hondenoverlast;
het gebruik van camera’s in de openbare ruimte een belangrijk instrument voor handhaving is,
doch dit niet als ultieme panaceel kan worden beschouwd.

•

•

•

•

•

Verzoekt het college:
• buurtpreventie verder te blijven stimuleren, met name door te ondersteunen bij het werven van

nieuwe deelnemers en het overleg te bevorderen met de BOA’s en met de politie, met betrekking
tot acties en inzet;
bij de inzet van camera’s in de openbare ruimte steeds een kritische afweging te maken tussen
enerzijds noodzakelijkheid – proportionaliteit en subsidiariteit en anderzijds de inbreuk op de
privacy van inwoners. En daartoe ook overigens de AVG en de daarop gebaseerde richtlijnen van
de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) te hanteren;

•

1 Een panacee is een denkbeeldig geneesmiddel dat overal voor zou helpen.
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•

•

ten behoeve van handhaving, naast het gebruik van camera’s, ook het gebruik van big data in de
openbare ruimte te onderzoeken2 c.q. best practices van elders te beoordelen, inclusief mogelijke
(privacy)risico’s en nadelen en daarover de raad te berichten;
het gebruik van de bodycam door BOA’s zo spoedig mogelijk aan te vangen en na 12 maanden
te evalueren;
gebruikmakend van de wens van minister van Justitie en Veiligheid3 Ye9ilgöz-Zegerius, en de
door haar aangegeven noodzaak, (opnieuw) het gesprek aan te gaan met de lokale driehoek tot
het uitrusten van de BOA’s met de (korte) wapenstok, transportboeien en de bevoegdheid tot
fouilleren. En de gemeenteraad over de uitkomsten te informeren, zodat de raad kort na het reces
– met alle daarbij ondersteunende informatie kan besluiten tot het al dan niet verder uitrusten
van BOA's met wapenstok en/of transportboeien;
na het toekennen daarvan, vlot gebruik te maken van de van Rijkswege te verstrekken extra
middelen (13 miljoen, voor Barendrecht 37.000 euro) om de BOA-sterkte lokaal verder uit te
breiden

•

En gaat over tot de orde van de dag.

Barendrecht, 5 juli 2022
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Cees Schaap Jonathan Vrijman Tina Jakoeb
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Bijvoorbeeld het project City Pulse in Eindhoven, https://publicaties.vnqreatisatie.nl/2016/data-en-
gemeenten/veiliger-uitgaan-met-city-pulse-in-eindhoven/
En van vakbond BOA ACP en van de Nederlandse BOA Bond.
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