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Onderwerp : Veiligheid en weerbaarheid Boa 
 
 
Geachte heer Halff en heer De Lange, 
 
Bij brief van 25 mei 2020 heeft u namens D66 Bergen, op grond van artikel 40 van het 
Reglement van Orde schriftelijke vragen gesteld aan ons college over de veiligheid en 
weerbaarheid van onze Boa’s. In deze brief leest u ons antwoord op uw vragen. 
 
1. Worden de handhavers binnen Bergen/Buch ook getraind op het gebied van 
gesprekstechnieken/sociale vaardigheden en het omgaan met agressie 
situaties?  
In Nederland zijn alle Boa’s verplicht om, vanaf het moment van aanstelling als Boa of nadat 
de basisbekwaamheid Boa is behaald, te starten met de Permanente Her- en Bijscholing 
(PHB). De PHB bestaat uit vier modules die in vijf jaar tijd moeten worden afgerond. De PHB 
bestaat uit twee theoretische modules en twee praktische modules. In de praktijkmodules 
wordt onder andere getraind op het aanspreken van (mogelijke) overtreders, het beoordelen 
van de handhavingssituatie, het vaststellen of men bevoegd is om op te treden en het 
afhandelen van de betreffende situatie. Tijdens deze training wordt getraind met een 
professioneel acteur en er komende verschillende casussen aan bod. De PHB is 
doorlopende cyclus die er zorg voor draagt dat de Boa altijd op de hoogte is van 
wetswijzigingen, (nieuwe) gesprektechnieken en zijn/haar sociale vaardigheden blijft trainen. 
 
2. Zijn de handhavers momenteel uitgerust met een verdedigingsuitrusting? Zo 
niet, bent u gezien de huidige ontwikkelingen voornemens hiertoe over te gaan 
en zo ja, op welke termijn? Zo nee, graag uw uitgebreide motivering hiervoor. 
Onze Boa’s zijn momenteel niet uitgerust met een verdedigingsuitrusting. Hier komt 
echter wel verandering in, want de taken van de Boa concentreren zich, naast het 
toezicht houden op de leefbaarheid, ook op de terreinen van veiligheid die door de 
politie niet langer als prioriteit worden gezien (bijvoorbeeld jeugdoverlast). Dit 
betekent dat onze Boa’s in de praktijk wellicht vaker in aanraking kunnen komen met 
agressie en/of geweld. Om die reden hebben wij voor de komst van COVID-19 
besloten dat onze Boa’s de Training Regeling Toetsing Geweldsbeheersing (RTGB) 
zouden volgen. 
 
RTGB is een verplichte training voor Boa’s die bevoegd zijn om geweld te gebruiken, 
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een veiligheidsfouillering toe te passen en/of geweldsmiddelen als handboeien, 
wapenstok of pepperspray te gebruiken. Door de landelijke maatregelen die zijn 
getroffen om COVID-19 te bestrijden, zal de training medio september 2020 starten. 
De RTGB training en de PHB zijn derhalve onderdeel van het standaard 
opleidingsplan voor onze Boa’s. Momenteel dragen onze Boa’s wél allemaal een 
steekwerkend vest en ze zijn in het bezit van een noodknop. Deze hebben wij 
aangeschaft, omdat wij in samenwerking met de politie (steeds) meer toezicht zullen 
houden op hangjeugd. 
 
3. Hoeveel meldingen van agressie richting handhavers/boa’s zijn er bekend 
vanaf 2017 tot nu toe? Wat was hiervan de aanleiding/aard?  
Sinds 2017 zijn er geen incidenten geweest in Bergen. 
 
4. Is er na elk agressie incident ook opvang georganiseerd voor verwerking en re-
integratie? 
Ja, hiervoor is het protocol veilig werken opgesteld. 
 
5. Is er binnen Handhaving eerder een onderzoek uitgevoerd naar de behoeften 
voor een dergelijke uitrusting en wat waren hiervan de uitkomsten?  
Het is bij ons niet bekend of er vóór de fusie bij de gemeenten onderzoek is geweest over 
een dergelijke uitrusting. Sinds de fusie in 2017 is hier regelmatig over gesproken en 
uiteindelijk is besloten dat de veiligheid van onze medewerkers prioriteit is en dat het 
daarom wenselijk is dat zij de training RTGB volgen. Ten overvloede willen wij toevoegen dat 
wij, naar aanleiding van het incident in IJmuiden, met onze Boa’s in gesprek zijn gegaan en 
aan hen hebben gevraagd of zij zich onveiliger voelen door het incident en hoe zij denken 
over het dragen van geweldsmiddelen. Onze Boa’s zij van mening dat het incident in 
IJmuiden geen invloed heeft op hun gevoel van veiligheid. 
 
Wij hopen hiermee uw vragen te hebben beantwoord. 
 
Tot slot 
Hebt u nog vragen? Neemt u dan contact op met Rosa Schipper, juridisch adviseur van het 
team Toezicht, Handhaving en Veiligheid via telefoonnummer 088 909 7592. Wilt u bij 
correspondentie het kenmerk 20uit02125 vermelden? 
 

Met vriendelijke groet, 
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