
 

 

 

 

Rondvraag commissie Bestuur: Boa’s veilig op straat  
 
Geacht college, 
 
Afgelopen dinsdag waren er op een aantal locaties in het land protesten van boa’s over 
voldoende maatregelen om hun veiligheid te beschermen. Waaronder in ’s-Hertogenbosch. 
De burgemeester heeft hen ook te woord gestaan en terecht de boodschap uitgedragen dat 
zowel fysiek als verbaal geweld tegen onze handhavers onaanvaardbaar is. Wij 
onderschrijven die duidelijke boodschap van de burgemeester volledig.  
 
Op 27 mei moeten de boa’s in ’s-Hertogenbosch hun wapenstok inleveren. Juist op het 
moment dat we onze handhavers meer dan normaal nodig hebben om de richtlijnen van de 
coronacrisis te handhaven en de corona-moeheid leidt tot meer verbaal en fysiek geweld 
tegen onze handhavers.  
 
Als Bossche VVD hebben wij al eerder aandacht gevraagd voor adequate 
beschermingsmiddelen voor onze handhavers. Een noodknop en bodycam zijn volgens de 
boa’s zelf niet afdoende. Ook omdat de politie in het algemeen met capaciteitsproblemen 
kampt en dus niet altijd direct ter plaatse kan zijn. De burgemeester en de minister van 
Veiligheid & Justitie stellen zich op het standpunt dat het geweldsmonopolie bij de politie 
thuis hoort en niet bij handhavers die daar geen specifieke opleiding voor hebben gehad.  
 
In deze uitzonderlijke tijden vragen wij veel van onze lokale handhavers. Het minste wat we 
met elkaar voor hen kunnen doen is zorgen dat zij veilig hun werk kunnen doen.  
Dat brengt ons tot de volgende vragen:  
 

1. Wat is de reden dat juist op dit moment de wapenstok van de Bossche boa’s 
ingenomen wordt?  

2. Deelt het college onze mening dat de wapenstok in de afgelopen jaren niet tot 
ongepast geweld heeft geleid en dat onze handhavers dit hulpmiddel dus gepast 
kunnen gebruiken?  

3. Welke instrumenten zet het college in om onze boa’s te beschermen nu er zoveel van 
hen gevraagd wordt? En is pepperspray daarbij een instrument dat overwogen 
wordt?    
 

 


