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Vragenhalfuur beschermingsmiddelen voor boa’s  

Geacht college,  

In de rondvraag van de commissie Bestuur heeft de VVD vragen gesteld over de veiligheid van onze 

boa’s. Dit naar aanleiding van acties van de boa’s omdat zij adequate middelen willen om zichzelf te 

beschermen tegen het toenemende geweld dat zij ervaren. Ook in ’s-Hertogenbosch werd er actie 

gevoerd. Hier kwam ook nog het bericht bij dat de boa’s de wapenstok die zij de afgelopen jaren 

mochten dragen moesten inleveren.  

De burgemeester heeft helder gemaakt dat hij afhankelijk is van ruimte op Rijksniveau. De 

vergunning voor de Bossche boa’s voor het dragen van een wapenstok is door het Rijk niet verlengd. 

In de beantwoording gaf de burgemeester ook aan open te staan voor het aanvragen van 

toestemming tot het dragen van pepperspray door onze boa’s.  

Recent heeft het kabinet meer ruimte gegeven voor beschermingsmiddelen en krijgt het lokale gezag 

de bevoegdheid om te beslissen over de inzet van beschermingsmiddelen 

(https://www.boabond.nl/actueel/nieuws-and-blog/boas-worden-ruimhartiger-uitgerust-met-

verdedigingsmiddelen/).  

Op 12 november 2019 heeft de raad een motie op initiatief van de PVV en Leefbaar ’s-

Hertogenbosch aangenomen om onze gemeente aan te melden voor de proef voor pepperspray voor 

boa’s. Onze fracties hechten veel waarde aan een veilige werkomgeving voor onze handhavers. 

Daarom hebben wij de volgende vragen voor het college:  

 Heeft het college ons aangemeld voor de proef om onze boa’s te voorzien van pepperspray? 

Zo ja, wanneer verwacht u uitsluitsel van de minister?  

 Op basis van de aan te passen regelgeving zal het lokaal gezag gaan over het dragen van een 

korte wapenstok door onze boa’s. Gezien de positieve ervaringen de afgelopen jaren 

daarmee in onze gemeente, bent u voornemens om ook de wapenstok weer ter beschikking 

te stellen aan de boa’s zodra dit mogelijk is?  

Namens de fracties,  

Ralph Geers, Bossche VVD 

Alexander van Hattem, PVV  


