
 

VRAGEN 
 

 
 
Rondvraag functioneren van de SSIB, en de uitrusting van boa’s 
 
Toelichting  
 
In verschillende artikelen op 4 december wordt gesproken over het (niet) functioneren van de SSIB, de 
uitrusting van boa’s en het gebrek aan toezicht in het buitengebied waardoor criminaliteit terrein wint;  
 
 (1) de SSIB kan niet goed handhaven door te weinig uitrusting/onvoldoende bewapening, maar veel 
partijen vinden dat een vuurwapen bij de politie hoort. (2) Bij de politie is een capaciteitsprobleem, dus 
die zijn te weinig aanwezig in het buitengebied en geven geen prioriteit aan onderzoek naar criminelen.  
 
Daarnaast stond op 7 september in het Brabants dagblad dat een boa is mishandeld. Er waren sterke 
aanwijzingen dat de dader meerdere overtredingen op het gebied van het dumpen van afval in de natuur 
op zijn geweten heeft, maar hij komt er met een taakstraf voor mishandeling mee weg.  
 
Vragen aan het college: 
 

1. Bent u bereid om te onderzoeken wat de precieze problemen zijn bij/voor de SSIB, als het gaat 
over functioneren, uitrusting van boa’s en rol- en taakverdeling en samenwerking tussen de 
verschillende partners bij de aanpak van criminelen en daarna die problemen ook echt op te 
lossen? En zo ja op welke termijn? 

2. Hoe kan het dat de capaciteit van boa’s van 16 naar 13 is gegaan is ondanks 2,7 miljoen in 2019 en 
2020 en wat gaat u eraan doen om in 2020 wel 16 Boa’s aan het werk te krijgen? 

3. Bent net als de VVD van mening dat bij een goede aanwijzing voor het dumpen van afval een 
taakstraf voor het mishandelen van een boswachter geen voldoende afschrikwekkende werking 
heeft en hoe gaat u ervoor zorgen dat politie meer prioriteit geeft aan onderzoek naar 
criminelen? 

4. De VVD is blij dat Minister Hoekstra maandag 2 december tijdens een bezoek aan Brabant 
herhaalde te streven om naast drugs ook geld van criminelen af te pakken. Maar wanneer gaat 
de Brabantse belastingbetaler daar nu iets van merken? 

 


