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Geachte heer Zagers en heer De Neef,
Naar aanleiding van de door u gestelde vragen ex art.9 RvO inzake bovenvermeld onderwerp
delen wij u het volgende mede.
Vraag 1.
Herkent het college het beeld van het gevaarlijke werk van BOA’s dat wordt geschetst in de
EenVandaag-uitzending?
Antwoord 1.
Ja, de incidenten geschetst in de uitzending van EenVandaag komen ook binnen de gemeente
Breda voor. Doordat de boa zich inzet voor de leefbaarheid in dorpen en wijken is hij vaak het
eerste aanspreekpunt op straat.
Vraag 2.
Heeft het college inzicht in het aantal geweldsincidenten tegen BOA’s binnen de eigen
gemeentegrenzen?
Zo nee, waarom niet en bent u bereid deze alsnog inzichtelijk te maken?
Zo ja, kunt u hier inzicht in geven?
Antwoord 2.
Ja, dat inzicht hebben we binnen de gemeente Breda. Indien de boa’s betrokken raken bij een
incident treed het agressieprotocol in werking. Dit gemeente brede protocol bestaat o.a. uit het
invullen van een agressieformulier, maken van melding bij politie / doen van aangifte, bespreken
van de situatie in briefings en eventueel inschakeling van het Bedrijf Opvang Team. De cijfers van
de eerste 5 maanden laten het onderstaande beeld zien.
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Aantal
incidenten

29

Aantal boa’s
betrokken bij de
incidenten
(boa’s werken
ivm veiligheid in
koppels en
soms in 3
tallen)
61

Aantal
meldingen bij
politie

Aantal
aangifte

Aantal
incidenten waar
bodycam
aanwezig was

8

3

13

Vraag 3.
Hoe verloopt de proef met bodycams bij de Bredase BOA’s? Acht het college de kans groot dat alle
32 BOA's in Breda uitgerust worden met bodycams?
Antwoord 3.
De proef met de bodycam loopt inmiddels ruim 3 maanden. In deze fase van de pilot is het nog te
vroeg om uitspraken te doen over de conclusies van de pilot.
Vraag 4.
Hoe oordeelt het college over de suggestie om boa’s aanvullend te bewapenen met een
wapenstok, pepperspray of een stroomstootwapen? Kan het college daarbij aangeven wie er gaat
over de bewapeningskeuze van BOA’s?
Antwoord 4.
In april 2016 is besloten door de toezichthouder (Politie en OM) welke gaat over de
geweldsmiddelen om niet langer de korte wapenstok ter beschikking te stellen als geweldsmiddel
voor de boa. Tot op dat ogenblik waren er geen signalen van oneigenlijk gebruik van het
geweldsmiddel door boa’s in Breda. Landelijk wordt hierin per arrondissement verschillend mee om
gegaan. De burgemeester kan enkel een verzoek doen tot uitbreiding van geweldsmiddelen.
Tijdens de verlengingsprocedure van de geweldsmiddelen in 2016 heeft de burgemeester gepleit
voor het behoud van de korte wapenstok. Het opnieuw toekennen van de korte wapenstok zou de
boa helpen als middel ter verdediging tegen agressieve personen. Gelet op de effecten van zowel
pepperspray als stroomstootwapen en de mogelijke medische behandelingen die daarbij mogelijk
gepaard gaan zijn we terughoudend in het verkrijgen van deze middelen.
Vraag 5.
Heeft het college inzicht in de wensen van de Bredase BOA’s aangaande hun veiligheid tijdens het
uitoefenen van hun taken?
Zo nee, waarom niet en bent u bereid dit alsnog te onderzoeken? Zo ja, kunt u inzicht geven in hun
wensen of veiligheidsbeleving?
Antwoord 5
Het college zou het zeer wenselijk vinden om de korte wapenstok wederom onderdeel te laten zijn
van de geweldsmiddelen ter verdediging. Daarnaast zijn de verschillende trainingen en cursussen
die jaarlijks gevolgd worden voor het omgaan met agressie in het werk waardevol. Door combinatie
van deze trainingen, het feit dat men in duo’s werkt en het feit dat de boa’s bewust voor dit werk
kiezen maken dat er behoudens enkele incidenten doorgaans geen onveiligheidsgevoelens leven
bij de boa’s.
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Vraag 6.
Is het college bereid om te onderzoeken hoe het werk van de Bredase BOA’s - naast de bodycams
- veiliger kan worden gemaakt?
Antwoord 6.
Het college is doorlopend, samen met de boa’s en ketenpartners als politie, bezig een veilige werk
en leefomgeving voor de boa te creëren. Echter zullen door de werkzaamheden die de boa’s voor
Breda verrichten incidenten niet geheel uit te sluiten zijn. Het bieden van een goed vangnet als
incidenten plaatsvinden is daarbij essentieel. Dat vangnet is binnen de organisatie aanwezig. Een
adequate aanpak van agressie en geweld tegen medewerkers met een veilig publieke taak vindt
het college enorm belangrijk.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Breda,

