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Inleiding 
 
De gemeente Tynaarlo is in 2010 begonnen met actief toezicht in de openbare ruimte. 
Aanleiding hiervoor was een terugtrekkende politieorganisatie en aanhoudende overlast en 
kleine ergernissen in de openbare ruimte.  
In 2010 is bij wijze van proef begonnen met het inhuren van toezichthouders. Deze pilot is 
geëvalueerd en vond zijn vervolg in 2011 door de inhuur van twee Buitengewoon 
Opsporingsambtenaren (BOA’s). Het verschil tussen toezichthouders en BOA’s is dat de 
BOA’s daadwerkelijk consequenties kunnen verbinden aan iemand die wordt betrapt op het 
plegen van een strafbaar feit. Consequenties waarbij moet worden gedacht aan het 
opleggen van een Bestuurlijke Strafbeschikking (afgekort ‘BSB’ en beter bekend als een 
‘boete’). Er is gekozen voor de inhuur van 2 BOA’s in plaats van 2 toezichthouders omdat in 
bepaalde situaties is gebleken dat net dat stukje extra doorzettingsmacht nodig was om tot 
het gewenste resultaat te komen, zoals bekeuren van bepaalde overtredingen (fout 
parkeren, e.d.). Vervolgens zijn ten aanzien van de inzet van BOA’s doelstellingen op papier 
gezet.  
De gemeenteraad van de gemeente Tynaarlo heeft het college van burgemeester en 
wethouders gevraagd de inzet van de BOA’s te evalueren. 
 
De doelstelling van de evaluatie is: 
 
‘Het bieden van inzicht in de voor BOA inzet gestelde doelen, de mate waarin de doelen zijn 
behaald en het identificeren van mogelijke verbeterpunten ten aanzien van BOA inzet In 
Tynaarlo‘ 
 
Aansluitend op deze doelstelling is een hoofdvraag opgesteld. 
 
Hoofdvraag: 
 ‘In welke mate zijn de vooraf gestelde doelstellingen omtrent BOA inzet gehaald en hoe 
kunnen BOA’s in de toekomst, indien nodig, effectiever worden ingezet?’  
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Samenvatting 
 
Om tot antwoord te komen op de hoofdvraag, is gebruik gemaakt van een aantal 
onderzoeksmethoden. Ten eerste is gebruik gemaakt van beschikbare bronnen om 
achterliggende informatie over de inzet van de BOA’s te vinden en te toetsen in hoeverre de 
genoemde doelstellingen zijn behaald.  
Ten tweede zijn observaties gehouden. Daarbij gebruik gemaakt van een observatieprotocol. 
Gedurende 7 werkdagen is een participerende observatie uitgevoerd. 
Verder is gebruik gemaakt van interviews. Met de direct betrokkenen, zowel intern als extern 
(ketenpartners), diepte-interviews gehouden aan de hand van een van tevoren opgesteld 
interviewprotocol.  
De inwoners van de gemeente Tynaarlo zijn bij deze evaluatie gehoord in de vorm van het 
een enquête door steekproefsgewijs bij mensen aan de deur te gaan in de plaatsen 
Tynaarlo, Zuidlaren, Eelde-Paterswolde en Vries. Daarnaast is voor de inwoners van de 
gemeente Tynaarlo ten tijde van het onderzoek een poll op de gemeentelijke website 4 
weken online gezet met een viertal vragen omtrent de inzet van BOA’s.  
 
De vastgestelde doelen zijn: 
 

� Toezicht houden in het publieke domein op tijden en plaatsen waarvan bekend is dat 
er overlast wordt ervaren (hotspots) en burgers aanspreken op ongewenst gedrag 

� Een oog en oor functie vervullen voor de politie, diverse gemeentelijke diensten, 
woningcorporaties en andere maatschappelijke instellingen 

� De objectieve en subjectieve veiligheid bevorderen 
 
De BOA’s worden ingezet in Domein 1. Dat wil zeggen de openbare ruimte. De BOA’s die 
aangewezen zijn  voor dit domein hebben als kerntaak ‘het bestrijden van kleine ergernissen, 
overlast en andere feiten die de leefbaarheid aantasten’. Aan dit domein heeft het Ministerie 
van Veiligheid en Justitie een 30 tal “onderwerpen” gekoppeld die vanuit verschillende wet- 
en regelgeving te maken hebben met de kerntaken van een Domein 1 BOA. Om meer 
richting te geven aan de inzet van de BOA’s heeft de gemeente Tynaarlo de risicomatrix uit 
het integraal handhavingsbeleid toegepast op deze 30 onderwerpen. Aan de hand van die 
scores zijn 10 onderwerpen tot prioriteit benoemd. Hoewel de BOA’s bevoegd zijn om op alle 
30 onderwerpen te handhaven wordt er actief op de 10 geprioriteerde onderwerpen 
toegezien en gehandhaafd.  
 
De doelstelling zijn niet meetbaar geformuleerd. Ze zijn daarom moeilijk kwantitatief te 
evalueren. Ketenpartners gaven aan niet op de hoogte te zijn van de doelstellingen. Zelfs 
direct betrokkenen konden de doelstellingen niet altijd benoemen. Geconcludeerd kan 
worden dat gestelde doelstellingen nog onvoldoende bekend zijn. 
 
Als eerste worden de gevonden resultaten omtrent de eerste doelstelling (toezicht houden en 
burgers aanspreken op ongewenst gedrag) weergegeven. Door middel van TraSec was het 
mogelijk de afgelegde route van de auto van de BOA’s te achterhalen. Bij een analyse van 
de afgelegde route van de BOA’s, afgezet tegen de in kaart gebrachte risicogebieden in de 
gemeente Tynaarlo kon gekeken worden in hoeverre men aan het bezoeken van de 
‘hotspots’ toekomt. Hieruit viel af te leiden dat de 4 dorpen die het meeste aandacht vergen 
inderdaad veelvuldig worden bezocht. Op basis van de uitgevoerde observaties is ook 
duidelijk geworden dat de ‘hotspots’ veelvuldig bezocht worden door de BOA’s (36 maal 
tijdens de 7 observatiedagen).  
Uit de observaties kwam ook naar voren dat burgers, waar dit nodig is, worden 
aangesproken op ongewenst gedrag. Ketenpartners onderstreepten deze bevindingen en 
gaven in interviews aan dat de BOA’s zich op deze gebieden (toezicht houden en burgers 
aanspreken) voldoende laten zien.  
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Daar tegenover staat dat uit de enquêtes blijkt dat de inwoners van de gemeente Tynaarlo 
de BOA’s niet of nauwelijks binnen de gemeente waarnemen en zodoende niet beamen dat 
de BOA’s de ‘hotspots’ bezoeken.  
 
Wat betreft het vervullen van de oog en oor functie door de BOA’s kwamen positieve 
bevindingen naar voren. Uit de observaties bleek namelijk dat het merendeel van de zaken 
die doorgespeeld konden worden naar een andere organisatie daadwerkelijk ook door zijn 
gespeeld naar die organisatie (5 in de 7 gevallen). Bovendien gaven ketenpartners in de 
interviews aan dat dit op dit moment goed gebeurd. De BOA’s en de partners weten elkaar in 
het geval dat het nodig is te vinden. De samenwerking tussen beide partijen verloopt in de 
meeste gevallen goed. De samenwerking en het contact met de politie is een punt van zorg, 
zo komt uit de interviews naar voren. De oog en oor functie van de BOA’s voor de politie kan 
nog beter. De inwoners van de gemeente Tynaarlo geven op dit punt aan te vermoeden dat 
de BOA’s de oog en oor functie goed vervullen. 
 
Op het gebied van objectieve veiligheid valt op dat ketenpartners over het algemeen denken 
dat sinds de komst van de BOA’s er minder overlast wordt ervaren binnen de gemeente. Bij 
de ketenpartners bestaat het beeld dat de BOA’s op het gebied van objectieve veiligheid zich 
voornamelijk bezig houden met milieukwesties. Iets wat door cijfermatige gegevens lijkt te 
worden ondersteund. Uit cijfermatige gegevens is namelijk gebleken dat het totaal aantal 
aangetroffen kilo’s zwerfvuil is afgenomen, net als het totaal aantal meldingen van overlast 
dat is binnengekomen bij BOA’s (hoofdzakelijk door de enorme daling van meldingen betreft 
milieu). Successen op gebied van milieu zijn dus aantoonbaar geboekt.   
 
Over het onderwerp ‘het bevorderen van de objectieve veiligheid door de BOA’s’ zijn de 
inwoners van de gemeente Tynaarlo ook bevraagd. De inwoners geven aan geen 
veranderingen in de gemeente zelf waar te nemen. Toch komt uit de enquête naar voren dat 
de helft van de inwoners denkt dat de BOA’s over het algemeen hebben bijgedragen aan 
een veiliger woon- en leefomgeving.  
 
De ketenpartners geven aan dat de BOA’s een positief effect hebben op de subjectieve 
veiligheid. Uit de enquêtes komt naar voren dat de inwoners van de gemeente Tynaarlo de 
BOA’s niet kennen en zich niet veiliger voelen door de aanwezigheid van BOA’s. 
 
Over mogelijk efficiënter inzet van de BOA’s komen inwoners en ketenpartners met een 
aantal aanbevelingen. Volgens de inwoners kan de inzet van de BOA’s nog effectiever door 
bekendheid en zichtbaarheid van de BOA’s te vergroten. Ketenpartners geven ook aan dat 
het vergroten van bekendheid van BOA’s een aandachtspunt is. Daarnaast geven 
ketenpartners aan dat zij graag wat meer duidelijkheid zouden willen omtrent de inzet van de 
BOA’s. Meer duidelijkheid over wat ze tegenkomen en doen op een dag en met welk doel de 
BOA’s nu opereren.  
 
Op basis van de resultaten van dit onderzoek zijn een aantal aanbevelingen gedaan wat 
betreft inzet van de BOA’s in de toekomst.  
• Het opstellen van SMART geformuleerde doelstellingen, mogelijk aan de hand van de 

risicomatrix.  
• Deze doelstellingen duidelijk kenbaar maken door bijvoorbeeld het organiseren van een 

soort ‘BOA-dag/bijeenkomst’. Tijdens het onderzoek is naar voren gekomen dat bij de 
ketenpartners hier voldoende interesse voor is.  

• De bekendheid van BOA’s onder de inwoners vergroten door o.a. het opstellen van een 
communicatiestrategie.  

• De samenwerking met de politie te formaliseren. Daardoor kan de oog en oor functie 
door de BOA’s voor de politie beter tot zijn recht komen.    
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Onderzoeksopzet  
 
 
Om de hoofdvraag te beantwoorden is gebruik gemaakt van verschillende 
onderzoeksmethoden.   
 
Bronnenonderzoek 
Als bronnen zijn de BOA circulaire van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, 
beleidsnotities, memo’s en gegevensbestanden met cijfermatige informatie die betrekking 
heeft op het werkveld ( Domein 1) van de BOA’s.  
 
Observaties 
Ten behoeve van dit onderzoek observaties uitgevoerd. De observaties zijn verricht door 7 
werkdagen mee te gaan met de BOA’s. Voor deze observaties is een observatieprotocol 
opgesteld. Dit protocol is opgesteld op basis van de doelstellingen. Kanttekening hierbij is 
dat 7 dagen observeren wellicht een korte periode is. Tijdens observaties werd duidelijk dat 
het aantal geconstateerde feiten per dag sterk verschilt. 
 
Interviews 
Naast het bronnenonderzoek en de observaties is gebruik gemaakt van interviews. De direct 
betrokkenen en (keten)partners zijn bevraagd over de effectiviteit van de inzet van BOA’s. 
Hiervoor is een interviewprotocol opgesteld. De vragen zijn opgesteld op basis van de 
doelstellingen voor de inzet van de BOA’s. In totaal zijn 20 personen geïnterviewd uit de 
volgende organisaties:  

• Woonborg 
• Politie 
• TRIAS 
• Hengelsportvereniging 
• Natuurmonumenten 
• Gemeente Tynaarlo 

 
 
Enquête  
Naast de direct betrokkenen en ketenpartners zijn ook de inwoners van de gemeente 
Tynaarlo gehoord door middel van een enquête. Deze enquête is vooraf opgesteld, wederom 
op basis van de vooraf gestelde doelstellingen. De enquête bestond uit gesloten vragen die 
mondeling aan de inwoners zijn gesteld. Voor de enquête is steekproefsgewijs aangebeld bij 
woningen in Tynaarlo, Zuidlaren, Eelde-Paterswolde en Vries. Voor deze 4 dorpen is 
gekozen omdat dat de meeste ‘risicogebieden’ zich bevinden in deze 4 dorpen. In totaal zijn 
60 inwoners geënquêteerd. De geringe omvang van de steekproef is een kanttekening die 
hierbij geplaatst kan worden. 
 
Poll   
Behalve de deur aan deur enquête is ook nog een poll op de gemeentelijke website gezet. 
De poll bestond uit een kort format met een viertal vragen gesloten vragen. Via twitter en de 
Oostermoer is bekendheid gegeven aan deze poll. In totaal hebben hierbij 71 inwoners de 
poll ingevuld. Net als bij de enquête is het aantal respondenten gering. Bovendien is niet te 
achterhalen wie de poll heeft ingevuld en in welke frequentie die persoon dit heeft gedaan. 
Het meerdere malen invullen van een poll was namelijk mogelijk.   
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Resultaten 
 
De doelstellingen voor de inzet van BOA’s in het publieke domein zijn: 
 

� Toezicht houden in het publieke domein op tijden en plaatsen waarvan bekend is dat 
er overlast wordt ervaren (hotspots) en burgers aanspreken op ongewenst gedrag 

� Een oog en oor functie vervullen voor de politie, diverse gemeentelijke diensten, 
woningcorporaties en andere maatschappelijke instellingen 

� De objectieve en subjectieve veiligheid bevorderen 
 
De betrokken partijen gaven tijdens de interviews ook min of meer 3 doelen aan die wel af te 
leiden zijn van de vastgestelde doelstellingen maar toch niet volledig overeenkomen:  
 

� De taken oppakken die de politie als gevolg van de kerntakendiscussie moet laten 
liggen.  

� Een luisterend oor voor de burgers bij kleine ergernissen en daar tegen optreden.  
� Bijdragen leveren aan het op peil houden van het veiligheidsgevoel (op dit moment 

een 7,6) 
 
Bij de betrokken partijen heerst ook het beeld dat de BOA’s vooral worden ingezet op 
milieukwesties.  
 
Naast deze gestelde doelstellingen is een risicomatrix opgesteld. Deze is opgesteld om van 
de 30 velden (wetsartikelen), binnen domein 1, 10 te prioriteren waarop daadwerkelijk actief 
toegezien en gehandhaafd. Het Ministerie eist van een gemeente om prioriteiten te stellen.  
Op de overige 20 punten kunnen de BOA’s passief handhaven (alleen bij ‘toevallig’ 
aantreffen van het strafbare feit). (zie bijlage) 
 
Toezicht houden in het publieke domein op tijden en  plaatsen waarvan bekend is dat 
er overlast wordt ervaren (hotspots) en burgers aan spreken op ongewenst gedrag 
Het gaat hierbij om een aantal gebieden die (extra) aandacht dienen te krijgen bij inzet van 
de BOA’s. Deze ‘hotspots’ bevinden in 4 dorpen binnen de gemeente Tynaarlo, Vries, 
Tynaarlo, Eelde-Paterswolde en Zuidlaren. Op de volgende pagina’s zijn deze gebieden in 
kaart gebracht. 
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 ‘Hotspots’ Vries+Tynaarlo 
 

 
 
Hotspots: 
A=the History, Tynaarlo 
B=Het Oelebred, Tynaarlo 
C=Natuurbad (oude zwembad), Tynaarlo 
D=Sportvelden, Vries 
E=De Vijverstee, Vries 
F=De Holtenhoek, Vries 
G=Welkoop-Aldi, Vries 
H=Dorpshuis de Pan, Vries 
I=Skatebaan, Vries 
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‘Hotspots’ Zuidlaren: 
 

 
 
Hotspots:  
A=Hulseboschgat 
B=Basisschool Jong Laren 
C=Brillenvijver 
D=Basisschool de Schuthoek 
E=Zernike college 
F=Uitgaansgebied 
G=de Brink 
H=de Kazerne 
I=Basisschool de Tol 
J=de Hilde 
K=Basisschool Schuilingsoord 
L=De Zwet-Skatebaan 
M=Prins Bernhardhoeve 
N=Aqualaren 
O=Vijver Telefoonstraat 
P=Jeugdsoos The Lounge 
Q=Het stroomdal 
R=Basisschool de Lichtkring 
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‘Hotspots’  Eelde-Paterswolde:  
 

 
 
Hotspots: 
A=Vijver Duinerlaan 
B=OBS Centrum 
C=Rooms-katholieke BSO Mariaschool 
D=Veldje Broekstukken 
E=Basisschool de Ekkel 
F=Veldje - Veldstukken 
G=Vijver Else van der Laanhuis 
H=Basisschool de Kooi 
I=Uitgaansgebied 
J=de Marsch 
K=Fietsenhok oud gemeentehuis 
L=Rabobank 
M=Speelveldje bibliotheek 
N=Rooms-katholieke kerk 
O=Jeugdsoos 
P=Zwembad Lemferdinge 
Q=Kerkhof 
R=Speelveldje Dievelings 
S=AOC Terra  
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Op de vorige pagina’s is in kaart is gebracht waar de ‘hotspots’ zich bevinden. Onderstaand 
zijn de afgelegde routes van de BOA’s weergegeven. Sinds 1 december is de auto van de 
BOA’s uitgerust met een transponder waardoor onderstaande informatie beschikbaar is. 
 
Route van de BOA’s: 
 
1 december-8 december 2012: 

 
8 december-11 december 2012: 

 
 
Uit de afgelegde routes valt af te lezen dat de ‘hotspots’ in ruime mate worden bezocht.  
 



11 
 

Tijdens observaties kwam ook naar voren dat de zogenaamde ‘hotspots’ vaak worden 
bezocht 36 keer tijdens de 7 observatiedagen. De 4 hoofddorpen, Vries, Eelde-Paterswolde, 
Tynaarlo en Zuidlaren werden het meeste bezocht. De observaties bevestigen daarmee het 
beeld dat was verkregen naar aanleiding van de route die de BOA’s hebben afgelegd.  
Uit de observaties bleek ook dat de BOA’s elke dag mensen aanspreken op ongewenst 
gedrag. In bijna de helft van de gevallen heeft dat ook geleid tot repressief optreden. Dat wil 
zeggen een officiële waarschuwing of een proces verbaal.  
 
De ketenpartners geven in de interviews aan geen daadwerkelijk zicht te hebben op het feit 
of de BOA’s de hotspots bezoeken. Wel geven de meesten aan dat ze het gevoel hebben 
dat de BOA’s voldoende zichtbaar zijn in de wijk. Het gevoel overheerst dan ook dat door de 
BOA’s voldoende toezicht gehouden wordt in het publieke domein. Bij het aanspreken van 
burgers op ongewenst gedrag geven velen aan het gevoel te hebben dat dit wel goed gaat, 
dit is gebaseerd op verhalen die men te horen krijgt. Tijdens het evaluatieonderzoek was er 
nog geen systeem beschikbaar waarin de bevindingen van de BOA’s vastgelegd kon 
worden. De ketenpartners geven aan dat er wel behoefte is aan die informatie. 
 
Naast ketenpartners zijn de inwoners van de gemeente Tynaarlo bevraagd op dit onderwerp. 
Daaruit kwam een duidelijk ander antwoord naar voren dan gezamenlijk door de 
ketenpartners was gegeven.  
 

  
 

 
 
Wat bij deze 2 uitkomsten opvalt is dat door de inwoners de BOA’s dus nauwelijks worden 
opgemerkt, 90% geeft aan de BOA’s nooit te hebben gezien. In het tweede diagram is te 
zien dat, als logisch gevolg op de eerste uitkomst, meer dan de helft zegt van mening te zijn 
dat er niet meer toezicht is.  
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De uitkomsten op deze 2 vragen laten een zeer duidelijke uitslag zien. De BOA’s worden niet 
vaak gezien door de respondenten. Terugkomend op de doelstelling komen de BOA’s 
volgens de inwoners onvoldoende toe aan het houden van toezicht in de openbare ruimte op 
tijden en plaatsen waarvan bekend is dat er overlast wordt ervaren. Het wordt in ieder geval 
niet door de inwoners opgemerkt. Dit staat haaks staat op wat uit de data was gevonden, de 
uitgevoerde observaties en de interviews met betrokkenen.  
 
 
Een oog en oor functie vervullen voor de politie, d iverse gemeentelijke diensten, 
woningcorporaties en andere maatschappelijke instel lingen 
 
Om de oog en oor functie te onderzoeken werd tijdens de observaties gekeken in hoeverre 
zaken naar voren kwamen die doorgespeeld konden worden naar politie, diverse 
gemeentelijke diensten, etc. en in hoeverre dat daadwerkelijk is gebeurd.  
Uit de observatie werd duidelijk dat er veel contact is onderling tussen de afdelingen. De 
BOA’s weten binnen de verschillende afdelingen de juiste personen te vinden en andersom 
is dat ook zo.  
Extern worden er minder zaken doorgespeeld. Tijdens een observatie komt bij voorbeeld een 
zaak naar voren die eveneens voor de woonborg interessant is. Direct werd een bezoek 
gebracht aan de woonborg. Beide partijen zijn elkaar daarin van dienst en voorzien elkaar 
van belangrijke informatie. Tijdens de observaties is bijgehouden in hoeverre zaken zowel 
intern als extern doorgespeeld kunnen worden en in welke mate dit nu daadwerkelijk ook is 
gebeurd. Een onderscheid tussen het intern en extern is hierbij niet gemaakt. Van de 7 
zaken die doorgespeeld konden worden zijn er daadwerkelijk 5 doorgespeeld. 
Op basis van de observaties is het beeld ontstaan dat de BOA’s voldoende toekomen aan de 
oog en oor functie.   
 
De ketenpartners geven tijdens de interviews aan dat de samenwerking met de BOA’s goed 
is. Men weet elkaar goed te vinden. De signalerende functie van de BOA’s komt voldoende 
naar voren en ondersteunt het werk van de ketenpartners. Uit de interviews kwam wel naar 
voren dat de samenwerking met de politie een punt van aandacht is. Er zijn veel raakvlakken 
met het werk van de politie maar de samenwerking verloopt stroef en ad hoc. Beide partijen 
geven aan dat hier winst te behalen valt. 
Bij de ketenpartners gaven bij de beantwoording ook nog aan dat de prioriteit van de 
gemeente op milieuzaken lijkt te liggen. Daardoor vinden zij het moeilijk om op andere 
gebieden de samenwerking met de BOA’s te zoeken. Ook de onbekendheid met de 
bevoegdheden van de BOA’s speelt hier een rol. In het algemeen waren alle ketenpartners 
positief over hoe de BOA’s op dit moment hun werkzaamheden verrichten. 
 
Ook in de enquête voor de inwoners zat een vraag over de oog en oor functie van de BOA’s. 
72% van de inwoners is van mening dat de BOA’s fungeren als ‘ogen en oren’ van de 
samenleving. Verder wordt aangegeven dat de BOA’s een goed luisterend oor zijn voor 
inwoners die overlast ervaren. 
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De objectieve en subjectieve veiligheid bevorderen                                         
 
Het bevorderen van de objectieve veiligheid is een groot begrip waaronder veel verschillende 
zaken en dus ook gegevens geschaard kunnen worden. Voor deze evaluatie zijn de in 
behandeling genomen meldingen van overlast en het aantal aangetroffen kilo’s zwerfvuil 
bekeken.  
 
Aantal meldingen van overlast per categorie: 
 
Categorie               
 

Aantal 2011: Aantal 2012: 

Afval en Reiniging                                                                      
 

130              63 

Verkeer en vervoer                      
 

22 28 

Hondenoverlast 
 

0 18 

Jeugdoverlast 
 

2 6 

Overige 
 

8 14 

 
Aantal meldingen per dorp in 2011: 
 
Dorp 
 

Aantal 2011: Aantal 2012: 

Vries                                                                       
 

42             26 

Zuidlaren 56 41 

Eelde-Paterswolde 
 

34 30 

Tynaarlo 
 

15 8 

Overige dorpen 
 

15 24 

 
Aan de hand van de interviews met betrokkenen was het beeld ontstaan dat de BOA’s zich 
voornamelijk bezig houden met milieuzaken. De cijfers over het aantal meldingen bevestigen 
dit. Deze aantallen lopen echter wel terug te koste van andere categorieën. Omdat dit de 
cijfers zijn van de in behandeling genomen zaken is te zien dat er meer gestuurd wordt op de 
prioriteiten uit de risicomatrix. Eerder is beschreven dat vooral de ‘hotspots’ worden bezocht 
in de 4 hoofddorpen. In het tweede tabel is juist te zien dat het aantal meldingen afkomstig 
uit de 4 hoofddorpen is verminderd terwijl die in de overige dorpen is toegenomen. De 
‘aandacht’ wordt duidelijk beter gespreid. 
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Aangetroffen kilo’s zwerfvuil 
 
Bij milieudelicten die de BOA’s  in behandeling gaat het voornamelijk om het voorkomen en 
waar nodig optreden tegen het dumpen van afval. Het aantal aangetroffen kilo’s zwerfvuil is 
daarom dus een meetinstrument of de gemeente successen boekt op het gebied van het 
bestrijden van milieudelicten.  
Doordat pas vanaf 13-9-2010 is begonnen met het bijhouden van het aantal aangetroffen 
kilo’s zwerfvuil is en het onderzoek is uitgevoerd in het lopende jaar 2012 is alleen de 
uitkomst voor het jaar 2011 geldend voor het hele jaar. Om toch een eerlijke vergelijking te 
treffen is het aangetroffen kilogram zwerfvuil per maand weergegeven in onderstaand tabel. 
Tussen haakjes staat daarbij het totaal aantal aangetroffen dat het gehele jaar is 
geregistreerd. 
 
Periode: Aantal aangetroffen kilogram zwerfvuil 

per maand (jaar) 

13-9-2010 t/m 31-12- 2010 4.190 (15.100) 

1-1-2011 t/m 31-12-2011 3.005 (36.060) 

1-1-2012 t/m 15-11-2012 2.706 (27.290) 

 
De tabel bevestigt inderdaad het beeld van de ketenpartners dat het aantal aangetroffen 
kilo’s zwerfvuil in het afgelopen jaar is gedaald. Op dit gebied is dus succes geboekt. De 
BOA’s geven in het interview aan veel op milieuzaken te letten. Bovendien geven ook 
ketenpartners aan dat de BOA’s hier prioriteit aan geven. Bij het bevorderen van objectieve 
veiligheid op het gebied van milieu hebben de BOA’s dus aantoonbaar resultaat behaald.  
 
In de interviews met de ketenpartners is ook aandacht besteed aan het onderwerp 
‘bevorderen van objectieve veiligheid. Hierop werd wisselend gereageerd door de 
verschillende partners. Sommigen geven aan geen verschil te merken anderen juist wel. 
Allen geven aan dat hun antwoord is gebaseerd op gevoel en niet op cijfermatige 
ondersteuning. Verder geven allen aan dat het in zijn algemeenheid rustiger geworden is qua 
incidenten, overlastmeldingen, etc.  
 
Op het gebied van subjectieve veiligheid wordt door de ketenpartners aangegeven dat men 
niet zeker weet in hoeverre hieraan is bijgedragen door de BOA’s. Gedacht wordt wel dat de 
BOA’s  door de opvallendheid van de eigen auto en het uniform kunnen bijdragen aan een 
veiliger gevoel bij de inwoners. ‘Extra toezicht zorgt altijd voor een veiliger gevoel bij de 
mensen’, wordt door de ketenpartners gezegd. Door bijna alle betrokken wordt wel getwijfeld 
aan de bekendheid van de BOA’s onder de inwoners.  
 
In de enquête en de poll voor de inwoners van de gemeente Tynaarlo zijn over bekendheid, 
subjectieve veiligheid en objectieve veiligheid vragen opgenomen. De uitslag van de poll en 
de enquête gegeven een tegenstrijdig beeld. 
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Uitslag van de poll. 
 

 
 

 
Uitslag van de enquête. 
  
Om de verschillende uitslagen van de poll en enquête te verklaren kan worden gekeken naar 
de manier waarop over de BOA’s is gecommuniceerd. Hiervoor is voornamelijk gebruik 
gemaakt van de gemeentelijke website en de plaatselijke krant(en).  
Zo is er op de gemeentelijke website een permanente pagina te vinden met informatie waar 
over de BOA’s. Uit de enquête kwam naar voren dat de gebruikelijke gemeentelijke 
communicatiekanalen door de geënquêteerd inwoners maar nauwelijks worden 
geraadpleegd. Men gaf aan de plaatselijke krant weinig werd gelezen en de gemeentelijke 
website werd eigenlijk helemaal niet bezocht. Een klein gedeelte van de inwoners raadpleegt 
dus de ingezette media die gebruikt zijn om over de BOA’s te communiceren. Het is 
aannemelijk dat dezelfde inwoners hebben gereageerd op de poll. Aangezien zij de media in 
de gaten houden waarmee over de poll is gecommuniceerd zullen ze vermoedelijk de 
bekendmaking van de BOA’s ook niet hebben gemist.  
 
De uitslag van de enquête onderschrijft voor een groot gedeelte de uitslag van de poll. In de 
uitslag van de enquête komt naar voren dat verruit de meesten zich niet veiliger voelen door 
de inzet van BOA’s. De uitslag van de enquête is hierin zelfs nog duidelijker, hierbij geeft 
maar liefst 92% aan zich niet veiliger te voelen.  
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Inwoners die aangaven dat de BOA’s bijdragen aan een veiliger woon- en leefomgeving 
gaven ook aan in de eigen woonomgeving geen verschil te hebben gezien sinds de periode 
dat de BOA’s actief zijn.   
 
 
Effectiviteit inzet BOA’s 
 
In de enquête onder de inwoners is gevraagd of de inzet van BOA’s in de toekomst nog 
effectiever kan. De uitslag van deze vraag is hieronder te zien: 
 

  
 
Door de groep inwoners die aangaven dat de BOA’s in de toekomst nog effectiever ingezet 
kunnen worden werden als verbeterpunten het vergroten van de bekendheid met- en 
zichtbaarheid van de BOA’s het meest genoemd.  
 
De politie wordt minder gezien door de geënquêteerden en de BOA’s zouden dit volgens hen 
dan prima kunnen opvullen. De BOA’s kunnen relevante informatie weer delen met de 
politie. Daarbij zouden ze als een soort verbindende lijn kunnen dienen tussen de politie en 
de burgers. 
 
De ketenpartners zijn ook gevraagd naar een mogelijk effectiever inzet van BOA’s in de 
toekomst. Door de onduidelijkheden over de doelen van de BOA’s is er soms ook verschil 
van mening over waar de BOA’s voor kunnen worden ingezet. Ketenpartners geven daarbij 
aan onvoldoende op de hoogte te zijn wat de BOA’s dagelijks aan werkzaamheden 
verrichten en wat ze zoal tegenkomen tijdens die werkzaamheden.  
Ketenpartners geven voor dit probleem een aantal mogelijke oplossingen, waarbij de 
volgende oplossingen het meeste worden gehoord:  
 

� Meer aanwezigheid van BOA’s bij overleggen en bijeenkomsten, zoals 
wijkteamoverleg en zogeheten BOA-bijeenkomst van de provincie Drenthe. 

� Aanschaf BoaRegistratieSysteem (BRS-systeem), waarin dagelijks bijgehouden 
wordt door de BOA’s wat ze aantreffen die dag.  

� Meer duidelijkheid omtrent inzet van de BOA’s in de breedste zin van het woord; 
duidelijke functieomschrijving, duidelijkheid over taken en bevoegdheden van BOA’s, 
hoe de samenwerking met de BOA’s moet worden aangegaan. 
 

 ‘De wijkagenten zoals vroeger zijn er niet meer’, wordt door ketenpartners aangegeven. ‘De 
BOA’s zouden deze plaats prima in kunnen vullen’. De BOA’s kunnen dienen als 
aanspreekpunt voor de burgers. Volgens ketenpartners is door de veranderende 
takenpakket van de politie hier zeer zeker behoefte aan.  
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Conclusies 
 
Aan de hand van de beschreven resultaten en de antwoorden op de hoofdvraag; ‘In welke 
mate zijn de vooraf gestelde doelstellingen omtrent BOA inzet gehaald en hoe kunnen BOA’s 
in de toekomst, indien nodig, effectiever worden ingezet?’ kunnen een viertal conclusies 
worden getrokken. 
 
 
De ‘hotspots’ worden bezocht en er wordt repressief  opgetreden, maar dat wordt niet 
gezien. 

 
Zowel uit een analyse van de afgelegde route door de BOA’s als uit de observaties is 
af te leiden dat aan de ‘hotspots’ in ruim voldoende worden bezocht . Uit observaties 
is eveneens naar voren gekomen dat burgers worden aangesproken op ongewenst 
gedrag en waar dit nodig is worden processen verbaal opgemaakt. Ketenpartners zijn 
het er ook over eens dat de BOA’s  op dit gebied voldoende zijn te zien. Inwoners van 
de gemeente Tynaarlo daarentegen geven aan de BOA’s niet tot nauwelijks waar te 
nemen en zodoende niet meer toezicht te ervaren. 

 
 
De oog en oorfunctie wordt goed vervult voor de ket enpartners, de samenwerking met 
de politie kan beter. 

 
Uit observaties en uit interviews met ketenpartners is op dit vlak een voornamelijk 
positief beeld naar voren gekomen. Uit de observaties bleek dat het merendeel van 
de zaken die doorgespeeld konden worden ook daadwerkelijk door zijn gespeeld 
naar de organisatie die als primaathouder aangemerkt kon worden.  
De BOA’s en de ketenpartners weten elkaar goed te vinden en hebben regelmatig 
contact met elkaar. De samenwerking en het contact met de politie is een punt van 
zorg. Inwoners van de gemeente Tynaarlo geven aan dat de BOA’s de oog en oor 
functie goed vervullen.  

 
 
De objectieve veiligheid is toegenomen, de bijdrage  aan de subjectieve veiligheid 
word door proffesionals anders ervaren dan door inw oners van de gemeente Tynaarlo 

 
De ketenpartners zijn van mening dat het over het algemeen rustiger is geworden 
qua overtredingen sinds de komst van de BOA’s. Inwoners van de gemeente 
Tynaarlo geven hierover aan in de direct leefomgeving daar weining van te merken. 
Desalniettemin denkt inwoners van de gemeente Tynaarlo dat de BOA’s wel over het 
algemeen hebben bijgedragen aan een veiliger woon- en leefomgeving.  
Het totaal aantal aangetroffen kilo’s zwerfvuil en het aantal meldingen over zwerfvuil 
is afgenomen sinds de komst van de BOA’s. Bij de overige categorieën is het aantal 
meldingen toegenomen. De ketenpartners geven aan dat de BOA’s een positieve 
bijdrage leveren aan de subjectieve veiligheid, terwijl inwoners van de gemeenet 
Tynaarlo zich niet veiliger voelen door de aanwezigheid van BOA’s. 

 
 
Duidelijk in beeld leidt tot effectievere inzet 

 
Volgens de inwoners van de gemeente Tynaarlo kunnen de BOA’s in de toekomst 
nog effectiever worden ingezet door de bekendheid met – en de zichtbaarheid van de 
BOA’s te vergroten. Ketenpartners onderschrijven dit en geven daarbij aan dat zij 
graag meer duidelijkheid willen over de taken en bevoegdheden van de BOA’s.  
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1.         a. APV* 1 4 2 2 1 3 13 2,2 4 8,8 1 

1.      b. ASV* 0.01 3 2 2 2 2 11 1.8 4 7.3 1 
2.         WVW 1994 mbt stilstaan en art. 62 RVV C-borden irt  
OOV 0.01 1 0.01 1 0.01 1 3,03 0,5 2 1 3 

3.         WSr  177, 169, 180, 181, 182,  184, 184a, 185, 
266/267, 284, 285, 300 Jo 304-2, 435-4, 447.   1 2 2 1 1 2 9 1,5 3 4,5 2 

4.         Wet openbare manifestaties 0.01 3 1 1 1 3 9 1,5 2 3 1 

5.         Zondagswet 0.01 1 0.01 0.01 0.01 1 2,04 0,3 1 0,3 3 

6.         Wet Milieubeheer 10.2, 10.23,  10.30  allen Jo 1a WED 0,01 3 2 2 1 2 10,01 1,7 3 5 2 

7.         Wet milieubeheer 10.1 lid 1 jo 1a WED 0.01 3 2 2 1 2 10,01 1,7 3 5 2 

8.         Waterwet art. 6.2 lid 1 jo art. 1a WED 0.01 2 2 1 1 2 8,01 1,3 1 1,3 3 

9.         Wet bodembescherming art. 13 jo art.  1a WED 0.01 2 2 1 1 1 7,01 1,2 2 2,4 3 

10.     Vuurwerkbesluit art . 2.3.6. jo art. 1a WED 1 2 1 0.01 1 1 6,01 1 4 4 2 

11.     Woningwet jo art 1a WED 1 1 2 0.01 2 2 8,01 1,3 3 3,9 2 

12.     Wet RO jo art 1a WED (asbest) 0.01 2 2 1 0.01 2 7,02 1,2 2 2,4 3 
13.     Visserrijwet 0.01 1 1 1 0.01 1 4,02 0,7 1 0,7 3 
14.     Artikel 45 Luchtvaartregelement (minmaal vf r-
vlieghoogte) 1 3 0.01 1 1 2 8,01 1,3 0 0 3 

15.     Wet pleziervaartuigen 0.01 2 1 1 0.01 1 5,02 0,8 1 0,8 3 

16.     Binnenvaartwet 0.01 2 1 1 0.01 1 5,02 0,8 1 0,8 3 

17.     Art. 2 WAM (voertuigverzekering) 0.01 1 0.01 0.01 0.01 1 2,04 0,3 2 0,6 3 

18.     Monumentenwet 1988 0.01 1 2 1 0.01 1 5,02 0,8 1 0,8 3 

19.     Brandweerwet (vervallen)                 0 0 3 

20.     Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en 
zwemgelegenheden 1 2 3 0.01 1 2 9,01 1,5 1 1,5 3 

21.     WSr 175, 177a, 188, 199, 225, 231 lid 2, 239,  350, 351 
bis,  352, 416, 417 bis, 424 t/m 429, 430a, 437ter, 443, 458 
t/m 461 en 447b, c en d. 1 2 2 1 1 2 9 1,5 3 4,5 2 

22.     titel V A Wet op Kansspelen (speelautomaten) 0.01 1 1 0.01 0.01 1 3,03 0,5 1 0,5 3 

23.     Tabakswet jo art 1 WED 1 2 1 0.01 2 1 7,01 1,2 2 2,4 3 

24.     Huisvest ingswet 0.01 1 1 0.01 1 1 4,02 0,7 1 0,7 3 

25.     Winkeltijdenwet 0.01 2 3 0.01 0.01 2 7,02 1,2 1 1,2 3 

26.     Art 3 lid 2 Reglement  vervoer gevaarlijke stoffen 
binnenwater jo art 1a WED 1 2 1 1 1 1 7 1,2 1 1,2 3 
27.     Wet personenvervoer art. 72, 73 en 74 0.01 0.01 1 0.01 0.01 1 2,04 0,3 1 0,3 3 
28.     Besluit personenvervoer 0.01 0.01 1 0.01 0.01 1 2,04 0,3 0 0 3 
29.     Wrakkenwet ivm leefbaarheid 0.01 3 1 1 1 1 7,01 1,2 3 3,6 2 

30.      Overige feiten ivm concreet opsporingsonderzoek of 
verzoek OvJ  0.01 1 0.01 0.01 0.01 3 4,04 0,7 4 2,7 3 

 
 
 


