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In samenwerking met:  

 Noordelijke Hogeschool Leeuwarden 



         Aanpak onderzoek 
  - Probleemstelling  

  - Doelstelling 

  - Afbakening kaders 

 

  - Onderzoeksmethoden 

   

   - Kwalitatief: 

   - Kwantitatief:   

 



     Hoofdvraag: onderzoek 

  “ Op welke wijze kunnen de politie en de gemeente Tynaarlo hun 

         taken en bevoegdheden op elkaar afstemmen met betrekking tot 

      de handhaving van de openbare orde en veiligheid om een 

         eenduidig handhavingsbeleid te krijgen en de samenwerking te 

         versterken en deze te waarborgen?”. 



      Deelvragen: onderzoek 
1 Waarom moeten de taken en bevoegdheden van de gemeente Tynaarlo 

en de politie Noord-Nederland met betrekking tot de handhaving van de 
openbare orde en veiligheid binnen de gemeente Tynaarlo op elkaar 
afgestemd worden? 

  

2   Welke taken bevoegdheden van de Boa’s van de gemeente Tynaarlo en 
de politie komen met elkaar overeen? 

  

3   Voor welke taken kunnen de Boa’s van de gemeente Tynaarlo ook worden 
ingezet? 

  

4   Welke taken en bevoegdheden van de gemeente Tynaarlo en de politie 
Noord-Nederland met betrekking tot de handhaving van de openbare orde 
en veiligheid binnen de gemeente Tynaarlo op elkaar afgestemd worden 
om de samenwerking te versterken en te waarborgen? 



    Kwantitatief onderzoek 
 

   1 Noodhulp(Toezicht en handhaving) 

  

   2 Meldingen en registraties(Tynaarlo) 

 

   3 Vergelijking van taken 

  

 



     Meldingen / registraties 

  



        Vergelijking taken 

  
- 1b: - Afvalstoffen verordening 

 

   - 11 - Woningwet jo art 1a WED 

 

      - 21a - verkoop/aflevering schadelijke waren 

 

          - 21q - Politievoorschrift in buitengewone omstandigheden 

 

              

 

 - 1a : - Algemeen Plaatselijke Verordening 

   - 3b t/m 3f: - Ambtsdwang(Sr) 

    - Wederspannigheid(Sr) 

    - Gekwalificeerde dwang of wederspannigheid(Sr) 

    - Dwang/wederspannigheid in vereniging(Sr) 

                      - Niet voldoen aan ambtelijk bevel(Sr) 

 

              - 3g t/m 3k- Opzettelijk handelen tegen gedragsaanwijzing 

             - Belemmering van ambtshandeling(Sr) 

                               - Eenvoudige belediging(Sr) 

                               - Belediging van openbaar gezag etc.(Sr) 

                               - Dwang(Sr) 

                         - 3n:  - Opgeven valse naam(Sr) 

                           - 3o: - Niet voldoen aan identificatieplicht(Sr) 

 

                                - 6a t/m 6c :  - Wet Milieubeheer 10.2, 10.23, 10.30  allen  

                                                  jo 1a WED 

                                  - 7:  - Wet milieubeheer 10.1 lid 1 jo 1a WED   

                                 - 10:  - Vuurwerkbesluit art. 2.3.6. jo art. 1a WED 

                                  - 21g t/ 21f :  - In bezit zijn van een vals reisdocument 

          - Schennis der eerbaarheid 

                            - 21n t/m 21p: -Straatschenderij t/m brandgevaar  

                                               veroorzaken 

                           - Naaktrecreatie buiten aangewezen  

                             plaatsen 

                                             - Overtreding gemeente verordening.   

                                               Mededelingsplicht 

                    -  21r t/m 21t: - Overtredingen betreffende de veldpolitie 

                                      - Overtreding betreffend openbaar gezag 

                                      - Zich bevinden op verboden grond 

            - 21d: - Misdrijf tegen het openbaar gezag 

         -21h t/m 21k: - Vernieling 

                - Beschadiging spoorweg 

                                  - zie artikel 351 Sr 

                                  - Vernieling gebouwen 

   - 29 - Wrakkenwet i.v.m. leefbaarheid  

 

                                       

 

                          

 

 

 - 3a:  - Omkoping van ambtenaar(Sr) 

 

    - 3l t/m 3m:  - Bedreiging met misdrijf(Sr) 

      - Mishandeling jo. Verzwarende omstandigheden: 

        misdrijf(Sr) tijdens de  uitoefening van de bediening(Sr) 

                    

          - 21b t/m 21c :   - Omkoping van een ambtenaar 

              - Valse aangifte 

 

               - 21e: - Valsheid in geschrifte 

 

                   - 21l t/m 21m: - Opzetheling 

                    - Schuldheling 

 

                  

 

                      

 

                         

 

                            

 

                                

 



          Interviews 
 

   - Burgemeester gemeente Tynaarlo 
 

   - Tactisch leidinggevende politie Noord-Nederland 
 

   - Teamchef Tynaarlo politie Noord-Nederland 
 

   - Vakmanager gemeente Tynaarlo 
 

   - Coördinator Toezicht en Handhaving 
 

   - Ambtenaar Openbare Orde en Veiligheid 
 

   - 2x Wijkagent  
 

   - 2x Boa 

 



                Conclusie 
- Zowel politie als gemeente hebben nu overeenkomstige taken en bevoegdheden met betrekking tot de 

  handhaving van de openbare orde en veiligheid.  

- Tussen beide organisaties niets geconcretiseerd en/of geformaliseerd  

- De samenwerking op dit gebied nog beperkt, en wordt er onvoldoende informatie gedeeld of 

  uitgewisseld  

 

- De gemeente Tynaarlo en politie Noord-Nederland willen de samenwerking met betrekking tot de 

  handhaving van de openbare orde en veiligheid formaliseren en concretiseren  

 

Door alle taken en de daarbij behorende bevoegdheden van de aangestelde Domein 1 boa’s van de 

gemeente Tynaarlo en politie Noord-Nederland goed en concreet op elkaar af te stemmen ontstaat: 

- een duidelijk eenduidig handhavingsbeleid voor de burger binnen de gemeente Tynaarlo   

- een betere integrale samenwerking met betrekking tot de handhaving van de openbare orde 

en veiligheid.      



        Aanbevelingen(1) 
- Zowel de gemeente Tynaarlo als de politie hebben baat bij een goede en versterkte  

  samenwerking, en de waarborging van de samenwerking.  

  Een convenant(overeenkomst) leent zich hier dan het beste voor  

 

- Echter het afsluiten van een convenant alleen is niet genoeg.  

 

- Voor de instandhouding van de samenwerking zijn absoluut wederzijdse inspanningen 

  nodig. Deze inspanningen zijn nodig om de gemaakte afspraken te waarborgen.  

 

- Deze waarborging kan gebeuren door bijvoorbeeld tussentijdse overleggen en/of 

  evaluaties  



        Aanbevelingen(2) 
  

  - Een nader onderzoek naar een ontwerp van een passend convenant 

 

 

  - Een nader onderzoek naar de onderwerpen waarover afspraken gemaakt 

     moeten worden in het convenant 

 

 

  - Een nader onderzoek met betrekking tot het implementeren van het convenant 

      

 

  - Uiteindelijk de daadwerkelijke implementatie 



                  Vragen? 

            Bedankt voor u aandacht 

 

                   Paul Valkenburgh  


