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“vreemd aan de orde van de dag”

Handen af van onze BOA’s!
via griffieveIsennl

Aan de voorzitter van de Raad

Geachte voorzitter,

Hierdoor delen wij u mede dat wij onder verwijzing naar artikel 42, Reglement van Orde
een motie vreemd aan de orde van de dag, met als onderwerp Handen af van onze
Boa’s’ indienen.

De motie luidt als volgt:
De raad van de gemeente Velsen,

constateert dat:
• handhavers (BOA’s) tijdens hun werk in toenemende mate te maken krijgen met

(grof) geweld en bedreigingen;
• op 21 mei 2020 (Hemelvaartsdag) er vier Velsense BOA’s zijn mishandeld en

opgejaagd door een grote groep die zich tegen hen keerde;
• er voor het handhaven op de coronamaatregelen in onze anderhalvemeter

samenleving veel handhavende capaciteit nodig is;
• de politie schouder aan schouder staat met onze handhavers, maar niet overal

tegelijk aanwezig kan zijn om hen te ontlasten en ze ook soms langer moeten
wachten op ondersteuning van de politie;

• de BOks behalve bodycams nog niet beschikken over middelen om zich te
verdedigen als de situatie dat vraagt.

overweegt dat:
• er landelijk al een politieke discussie gaande is over de toerusting van BOAs op

hun taken in de huidige samenleving;
• de Nederlandse BOA Bond aandringt op spoedige bewapening van BOA’s met

wapenstok en pepperspray;
• wanneerje aan het handhaven bent (dit staat groot opje rug), je niet genoodzaakt

zou moet zijnen weg te rennen om jezelf in veiligheid te brengen.

Verzoekt het college:
• om zich sterk te maken voor een weerbare handhaving in Velsen bij onder

meer de ministeries van J&V en BZK, de Tweede Kamer en de VNG.

En gaat over tot de orde van de dag.
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ToeLichting:
Geschokt vernamen wij de berichtgeving via, onder andere, sociale media, e-mail van
onze locoburgemeester, over een incident waarbij een groep jongeren zich tegen onze
handhavers (Buitengewoon Opsporings Ambtenaren, ook wel BOA’s) keerde. Dit heeft
zelfs geleid tot een ziekenhuisopname en had verder een enorme impact, zowel bij de
handhavers als b de raad en samenleving van Velsen. Dit kan en mag niet bil het
‘nieuwe normaal’ horen.

Op diverse sociale media circuleerden al snel videobeelden van dit incident en daarop is
duidelijk waar te nemen dat een handhaver zich niet of nauwelijks kan verdedigen als
een groep zich tegen hen keert. We zijn verheugd dat er met het uitrusten van Boas
door middel van bodycams een stap in de goede richting gezet is, maar dat is nog niet
genoeg. Bodycam’s helpen bij de opsporing en hebben ongetwijfeld een preventief
effect, maar als het uit de hand loopt dan is het vooral een middel dat niet de-escalerend
zal werken. Verdedigings-/geweldsmiddelen, zoals een wapenstok en pepperspray,
hebben een veel groter effect. Ook dat was duidelijk te zien op de videobeelden. Een
agent met wapenstok verscheen en de groep koos direct eieren voor haar geld.

Wij willen ons afkeuren uitspreken over dit incident, maar vooral herhaling voorkomen.
Om de politieke discussie hierover te ondersteunen willen wij dat het college zich sterk
gaat maken voor een weerbaardere handhaving in Velsen. Dit kan o.a. door het
aansluiten bij landelijke initiatieven of het sturen van een brief aan bijvoorbeeld de
minister van Justitie en Veiligheid.

In de kern gaat het om de boodschap: Handen af van onze BOA’s!

Bronnen:
https://ww.ijmuidercourantnl/cntIdmf2O2OO52 1 511161 03/handhavers-mishandeld-in-
ijmuiden-aan-zee-beelden-van-mishandeling-op-social-media-te-zien-video
https://www.hartvannederland.nl/nieuws/2020/voorzitter-boa-bond-laaiend-mishandelinçj/




