
 
 
 
 
 

Agenda 

 

Agenda  Doel Bijlage 
1. Opening  -  

2. Verslag en actiepunten overleg BOA-platform 27 
juni 2018 

 Bespreken  Bijlage 1 
Bijlage 2 

3. Mededelingen 
- Martine Meijers vervangt (voorlopig) Eugene van 

de Poel vanuit de VNG.  
- Welkom heten Henk Dammers, BOA coördinator 

binnen de Inspectie SZW 
- Overige mededelingen? 

 Informeren  

datum tijd locatie 

26 september 2018 14.30-16.30 uur Het CCV, Churchilllaan 11 in Utrecht 

betreft overleg   
BOA-Platform 
 
genodigden   
1. Pieter Winsemius (voorzitter, tevens voorzitter kerngroep) 
2. Peter Vogelzang (vicevoorzitter, tevens vicevoorzitter kerngroep) 
3. Lieke Sievers (lid op persoonlijke titel, tevens lid kerngroep) > afwezig met afmelding 
4. Dick van Dop (lid op persoonlijke titel, tevens lid kerngroep) 
5. Sten Meijer (Het CCV, secretaris BOA-platform en kerngroep) 
6. Selin Ateş (Het CCV, stagiair) 
7. Martine Meijers (lid, VNG)  
8. Peter Oskam, (lid, VNG / burgemeester Capelle aan den IJssel)  
9. Jaco van Hoorn (lid, Nationale Politie) > afwezig met afmelding 
10. Jos Speetjens (lid, Nationale Politie) 
11. Eric Lakenman (lid, De Nederlandse BOA Bond) 
12. Cees Olsthoorn (Staatsbosbeheer)  
13. Hester Brenninkmeijer (lid, ExTH)  
14. Ruud van Diemen (lid, MBO Raad)  
15. Teo Wams (lid, Natuurmonumenten)  
16. Richard Gerrits (lid, BOA ACP) 
17. Herman Reuvers (lid, Politieacademie)  
18. Marcel Bijen (lid, OM) > afwezig met afmelding, vervangen door Marijn Steijven 
19. Saskia Hofman (lid, gemeente Amersfoort) 
20. Peter Verhoeven (lid namens de Omgevingsdiensten)  
21. Laetitia Griffith (lid, voorzitter Nederlandse Veiligheidsbranche) 
22. Rolf Overdiep (lid, voorzitter KNVvN)   
23. Peter van Tulden (lid, secretaris KNVvN) 
24. Henk Dammers (Inspectie SZW) 
 
agendalid   
25. Jan Willem Schaper (ministerie van VenJ) 
26. Rupesh Ramkisoensing (ministerie van VenJ) 
27. Gerrit van de Kamp (lid, ACP) 



 

datum onderwerp  

26 september 2018 Agenda BOA-Platform  

4. Businesscase BOA-expertisecentrum 
Selin Ateş koppelt het eindresultaat terug m.b.t. 
businesscase van het BOA-expertisecentrum. Op 
basis van dit document bespreken we de 
mogelijkheden voor het vervolg.  

 Behandelen Bijlage 3 

5. Agenda BOA-platform 2018  
Bij het vorige overleg is de agenda van het BOA-
platform stevig doorgelopen en zijn er diverse acties 
benoemd. Ook zijn er per agendapunt trekkers 
benoemd. We bespreken de laatste stand van zaken. 

 Behandelen 
 
 
 

Bijlage 4 
 

6. BOA Event 2019 
Voor 2019 staat er wederom een BOA Event in de 
planning. Met elkaar beslissen we of het BOA-
Platform weer als opdrachtgever hiervan zal 
fungeren. Bij een positief besluit bekijken we de 
komende tijd hoe aan deze driedaagse - in 
samenwerking met Sdu - invulling kan worden 
gegeven. Uiteraard is de hulp van leden van het 
platform zeer welkom. Wie denkt er graag mee?  

 Behandelen  

7. Samenwerking tussen domeinen: casuïstiek 
BOA’s in domein II en V werken met elkaar samen in  
projecten, maar zijn niet bevoegd op het domein 
van de ander, terwijl er juist bij die projecten, veel 
behoefte aan is. Henk Dammers van de inspectie 
SZW bespreekt graag met het platform hoe zij 
aankijken tegen dergelijke casuïstiek.  
(Ook tussen domein I en IV zien we dat 
laatstgenoemde niet ingezet mogen worden in 
domein I omdat ze niet bevoegd zijn)  

 Bespreken  

8. Handhavers 2020 - Geweldsbevoegdheden en -
middelen 
Eric Lakenman (De Nederlandse BOA Bond) wil graag 
met het platform van gedachten wisselen over de 
handhaver 2020, zoals omschreven in het VNG-
document “Omdat de burger dat van ons verwacht”. 
Meer specifiek wil Erik het hebben over 
geweldsbevoegdheden en -middelen zoals genoemd 
op pagina 13 en 14.  

 Bespreken Bijlage 5 

9. Subsidie BOA-platform 
Voor 2017-2018 is een eenmalig subsidie ontvangen 
van € 50.000 van het ministerie van JenV. We willen 
aan het ministerie vragen om de looptijd van de 
subsidie te verlengen t/m 2019.  

 Bespreken  

10. Ontwikkelingen en actualiteiten  
Een rondje langs de velden. Leden van het platform 
worden in de gelegenheid gesteld om hun licht 

 Bespreken Bijlage 6 



 

datum onderwerp  

26 september 2018 Agenda BOA-Platform  

hierop te laten schijnen. Gezamenlijk wordt 
bekeken hoe daar eventueel op door te pakken.  

11. W.v.t.t.k.  Bespreken  

12. Sluiting 
Het volgende overleg is op 21 november a.s. om 
14.30 uur bij het CCV in Utrecht. 

 -  

 


