
 
 
 
 

Verslag en Actiepunten 
 

Binnen het BOA-Platform worden ontwikkelingen en knelpunten benoemd en oplossingen 
verkend. Deze leiden uiteindelijk tot adviezen die worden neergelegd bij besluitvormende 
partijen. Het BOA-Platform is geen zelfstandig besluitvormend orgaan; we willen op landelijk 
strategisch niveau zorgen voor betere afstemming, samenwerking en positionering van de 
BOA. Dat doen we door te agenderen, te initiëren en aan te jagen.  
 
1. Opening 
Voorzitter Winsemius opent het overleg van het BOA-Platform. 
 
Er zijn een paar nieuwe gezichten. Anne Marie Bosman en Miriam Boekhout zijn namens ExTH 
aanwezig. Anne Marie is de nieuwe manager van ExTH. Fons Zoon zal namens de MBO Raad 
deelnemen aan het BOA-platform.  
 
2. Verslag en actiepunten overleg BOA-platform 26 juni 2019 
Het verslag wordt vastgesteld. Alle actiepunten zijn opgevolgd of staan voor dit overleg 
opnieuw geagendeerd. 
 
3. Mededelingen vanuit de kerngroep 
 
 Terugblik gesprek kerngroep en bonden van 23 oktober jl. 

Pieter geeft een korte terugblik: “In het gesprek met de bonden werd wederom de 
conclusie getrokken dat er momenteel een handhavingstekort is. Dit tekort wordt steeds 
groter. Dat vraagt om een soort van deltaplan: Met het openbaar bestuur - burgemeesters 
en bonden – kijken hoe we kunnen optrekken om dit tekort te dichten. Het  
handhavingstekort is namelijk ook een rechtvaardigheidstekort, geredeneerd vanuit de 
samenleving. Voor de korte termijn betekent dat dat er urgentie gecreëerd dient te 
worden, dit helpt als overbrugging naar het deltaplan.” Een petitie vanuit burgemeesters 
en bonden helpt om die urgentie te creëren. In het te voeren gesprek met Paul Depla kan 
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dat worden ingebracht (ACTIE 19/20). En ook kan een signaal afgegeven worden  naar de 
VNG-commissie Bestuur en Veiligheid in het portefeuillehoudersoverleg. Martine Meijers 
zal Lieke Sievers daarvoor uitnodigen (ACTIE 19/21). 
Eric Lakenman ziet ook andere kansen om urgentie te creëren: “G40 geef ons de ruimte 
om de werkvloer op te komen om in gesprek te gaan met de BOA daar. Verhalen ophalen 
van zaken die daar spelen, juist ook als het gaat om het handhavingstekort. Dit om weer 
mee te nemen in de gesprekken met de minister.” Gert-Jan Schippers neemt dit verzoek 
mee richting de G40 (ACTIE 19/22).  
 

 Nieuwe voorzitter in 2020 
Er is door Lieke Sievers en Peter Vogelzang gesproken met Ben Swagerman voor de functie 
van voorzitter van het BOA-platform. Ben Swagerman is momenteel Raadsheer bij het 
Gerechtshof in Den Bosch, maar heeft ook een achtergrond in de politiek (Eerste Kamer), 
het bedrijfsleven en de sport. Peter Vogelzang: “Iemand die zeer enthousiast reageerde op 
de vraag of hij voorzitter wilde worden. Met een fors netwerk.” De leden stemmen in met 
de nieuwe voorzitter. Het CV van Ben Swagerman wordt gedeeld (ACTIE 19/23). 

 
 Overige mededelingen?  

Voor 2020 is een nieuwe subsidieaanvraag gedaan bij het ministerie van JenV. Een deel 
van de subsidie wordt aangewend voor de realisatie van het BOA-expertisecentrum. Peter 
Vogelzang: “De subsidie wordt gebruikt om daar dus echt mee van de kant te komen. Bij 
toekenning gaat het ons lukken om het expertisecentrum in de steigers te zetten. We 
beschouwen het dan ook als een startsubsidie. Bij verdere uitbreiding van het 
expertisecentrum in 2021 worden ook andere partijen gevraagd om t.z.t. te financieren.”  

 
 Afscheid Pieter Winsemius als voorzitter BOA-platform 

Peter Vogelzang: “De rede zoals die door Pieter is uitgesproken bij het BOA Event in 2017 
is nog steeds actueel. Er is een afstand tussen burger en beleidsmakers de nadruk ligt nog 
te veel op repressie. Pieter kon dat altijd mooi verwoorden met termen als ‘sterkmakers’ - 
de informele leiders in de buurt – en ‘sluipers en slapers’. Een VVD’er die sterk bottom up 
redeneert heb ik altijd bijzonder gevonden. Exponent van geloof in eigen weerbaarheid, 
dat vind ik mooi en maatgevend. Al vanaf 2015 onze voorzitter. Behalve boegbeeld, ook 
sterk bij de inhoud betrokken. Met mooie metaforen lukte het Pieter altijd om moeilijke 
zaken makkelijker duiden. Een mooie verteller ook. Met gevoel voor humor. Dank voor je 
inspirerende wijze waarop je invulling hebt gegeven aan het voorzitterschap.” Pieter 
Winsemius: “Ik vond het altijd een voorrecht. Het platform werkte vanuit een filosofie. 
Het heeft zaken in beweging gezet. Ik zal het platform met vreugde volgen.” 
 

4. De BOA; een vertrouwenwekkende beroepsgroep 
In een veranderend veiligheidslandschap wordt de rol van de BOA steeds belangrijker. Tijdens 
het BOA Event 2019 is door plenair spreker Marnix Eysink Smeets deze oproep gedaan: Er is in 
de wijken en buurten behoefte aan een partij die houvast biedt, responsief is en 
aanspreekbaar. De BOA kan die rol vervullen. Een vertrouwenwekkende beroepsgroep: “BOA’s 
zijn er altijd voor je”. De bijdrage van Marnix is tijdens het event met veel enthousiasme 
ontvangen. Om die reden heeft Marnix in verkorte vorm nogmaals de belangrijkste noties 
tijdens dit overleg de revue laten passeren.  
 
 Veiligheidslandschap, de laatste drie perioden 

o Het grote succes (2002-2008); crime drop en fear drop, de gelegenheidsstructuur 
voor criminaliteit is neergesabeld. 
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o De grote verbouwing (2009-2014): centraal en top-down, ten tijde van de 
financiële crisis. 

o Het Grote Kraken (2015-nu): crime change en fear change, wel herstel van 
economie, maar nieuwe bedreigingen als IS, MH-17, Bataclan, Charlie Hebdo, 
Vluchtelingencrisis, annexatie van de Krim; in wat voor een wereld zijn we 
beland? 

 Tweede periode: Er werd een tweedeling gevoeld in de samenleving. Het voelde als een 
bedreiging als je aan de verkeerde kant zat; afbraak verzorgingsstaat, terugtrekkende 
verzorgingsstaat, toenemend ongenoegen, investeringen in de veiligheidszorg namen af. 

 Derde periode: angst, onzekerheid, boosheid. Coping door nationalisme, populisme, 
polarisatie, activisme, moral panics (bestuurders zijn dan vaak de pisang; ING, 
Oostvaardersplassen, Howick & Lily), geweld, vertrouwen in politie.  

 Voor wat betreft ‘vertrouwen in politie’: Als je onzeker bent, wil je geloven in een partij 
die rust kan brengen. De politie kan dat zijn; het vertrouwen neemt niet af, maar neemt 
zelfs toe. 

 Waar brengt dit ons?  
o O.a. sociale spanningen lopen op 
o Behoefte aan houvast en een responsieve overheid 
o Veiligheidscomplex dreigt ‘door de hoeven’ te zakken 

 Drie uitdagingen: 
o Een terugtrekkende politie met een oprukkend lokaal toezicht; een 

handhavingstekort! Burgers ervaren dan een rechtvaardigheidstekort. Hoe dring je 
dat terug? 

o Een politie tot in de haarvaten van de samenleving? Een mantra van vervlogen 
dagen. Dus inzet van BOA’s. Kunnen ze dat nu? Zijn ze er? Een 
vertrouwenwekkende aanwezigheidsuitdaging. 

o BOA’s zijn handhavend, bekeurend, zijn dus meer tegen je dan voor je. Dus 
anders de BOA positioneren: Legitimiteitsuitdaging. 

 Grootste uitdaging: Wat is veiligheid? Gezamenlijk nieuwe visievorming, een nieuwe 
commissie Roethof? 

 
Tot slot 
Marnix ziet “een honger naar kennis in BOA-land”. Binnen de hogescholen is een 
subsidieregeling; RAAK-publiek. RAAK-publiek financiert onderzoeksprojecten van hogescholen 
in samenwerking met de publieke sector: http://www.regieorgaan-
sia.nl/onderzoeksfinanciering/RAAK-publiek. Voor nu is het dan zaak om eerst een aantal 
kennisvragen met elkaar te definiëren. Dit kan gekoppeld worden aan het BOA-
expertisecentrum. Fons Zoon geeft aan dat t.z.t. er ook koppeling gemaakt kan worden met 
het MBO-lectoraat. 
 
5. Terugblik BOA Event 
Op 2, 3 en 4 oktober was de derde editie van het BOA Event op de Politieacademie in 
Apeldoorn. Dick van Dop blikt er kort op terug: “De ingevulde evaluatieformulieren van de 
deelnemers geven over het geheel een positief beeld. We hebben ook met SDU zelf 
geëvalueerd en daar kwam uit dat we bij een volgend event de opzet op een aantal punten 
kunnen wijzigen Denk bijvoorbeeld aan het combineren van grijs en groen, minder 
workshopachtig, maar meer ruimte voor interactie en discussie.” Fons Zoon beaamt dat, ook 
om te voorkomen dat workshops als verkapte salespitches worden weggezet. Ook is het voor nu 
nog de vraag of de Politieacademie in 2021 beschikbaar is.  
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Door de secretaris is een overzicht gemaakt van genoemde actie- en aandachtspunten. Deze 
worden in de werkgroepen verder opgepakt.  
 
6. Aandachtspuntenlijst 
In navolging van het voorgaande punt: Tijdens het vorige overleg is met elkaar geconstateerd 
dat er diverse onderwerpen die niet direct actie behoeven, maar wel de aandacht hebben. 
Naast een actiepuntenlijst is er nu ook een aandachtspuntenlijst opgesteld. Hierop staan ook 
enkele punten die tijdens het BOA Event genoemd zijn. De vraag is ook: Op welke punten 
willen, kunnen en/of moeten we wél direct doorpakken? En hoe dan?  
 
Voorgesteld wordt om per mail aan te geven welke punten prioriteit hebben (top 3). Geef 
daarbij ook aan welke acties al lopen en welke overleggen hierop zijn (ACTIE 19/24). 
 
7. Werkgroepen: stand van zaken (vast agendapunt)  
Alle werkgroepen zijn inmiddels minimaal twee keer bijeen gekomen. De werkgroep 
Samenwerking is voorafgaand aan dit overleg bijeen gekomen. Daarin zijn diverse onderwerpen 
besproken als informatie-uitwisseling en samenwerking BOA-politie. Daarin is afgesproken dat 
als het gaat om de actiepunten, dan vraagt dat om een breder eigenaarschap om zaken écht 
verder te brengen. Op die manier krijgen we “het veld goed in beweging”.  
 
8. Platform voor handhaving 
De visie van het BOA-platform is breder dan de BOA alleen. We richten ons op de ‘weerbare 
samenleving’ en de netwerkpartners die daarin een rol spelen, geredeneerd vanuit het 
perspectief van ‘handhaving’. In hoeverre is onze huidige naam – BOA-platform - dan 
toereikend genoeg? Of is het ‘Platform voor handhaving’ dan een betere naam? Deze vraag 
stond hier wederom centraal, maar besloten is – door uitloop op de andere onderwerpen – om 
dit agendapunt voor nu eerst per mail te af te doen. Willen we een naamsverandering? Wat 
zijn alternatieven? Platform HTV? Gevraagd zal worden om suggesties te doen (ACTIE 19/25). 
In het volgende overleg worden de gedane suggesties besproken. 
 
9. Update JenV 
Barbara Perels geeft aan dat de aangevraagde pilots ‘Domeinoverstijgend werken’ zijn 
beoordeeld. In het volgende overleg zal Barbara daar meer over terugkoppelen. Verder is een 
motie van Chris van Dam ingediend voor verkeershandhaving door BOA’s in Utrecht. Deze 
motie is aangenomen. 
 
10. Ontwikkelingen en actualiteiten en w.v.t.t.k. 
Anne Marie Bosman geeft aan dat ExTH een nieuwe voorzitter heeft in de Raad van Bestuur; 
Peter Oskam, Burgemeester van de gemeente Capelle aan den IJssel. Ook was 7 oktober jl. de 
dag voor de werkgever, dit was een succes, in 2020 wordt hier navolging aan gegeven. 
 
11. Sluiting 
Voorzitter Winsemius bedankt de aanwezigen en sluit de bijeenkomst.  
 
De volgende bijeenkomst van het BOA-platform is op woensdag 5 februari 2020 van 14.30 tot 
16.30 uur bij het CCV. 
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ACTIEPUNTEN 
Nr. Onderwerp Wie  
19/20  In het te voeren gesprek met Paul Depla 

aandacht vragen voor het handhavingstekort;  
Een petitie vanuit burgemeesters en bonden? 
 

Richard Gerrits en 
Peter Vogelzang 
 

19/21 Signaal afgeven naar de VNG-commissie 
Bestuur en Veiligheid in het 
portefeuillehoudersoverleg m.b.t. het 
handhavingstekort. Martine Meijers zal Lieke 
Sievers daarvoor uitnodigen. 
  

Martine Meijers 

19/22 De bonden willen graag in gesprek met BOA’s 
van de G40. Input wordt meegenomen in de 
gesprekken met de minister. Gert-Jan 
Schippers neemt dit verzoek mee en koppelt 
dat terug naar Eric Lakenman. 
 

Gert-Jan Schippers 

19/23 CV Ben Swagerman wordt gedeeld met de 
leden van het platform. 
 

Secretaris 

19/24 Aandachtspuntenlijst; wat is jouw top 3? Geef 
daarbij ook aan welke acties al lopen en 
welke overleggen hierop zijn. 
 

Eenieder 

19/25 Naamsverandering platform? Gevraagd zal 
worden om suggesties hiervoor te doen. 
 

Secretaris m.m.v. 
eenieder 

 
 
 


