Agenda
Datum

tijd

locatie

7 december 2021

15.00-17.00 uur

Via MS Teams

betreft overleg

BOA-Platform
genodigden

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Ben Swagerman (voorzitter)
Peter Vogelzang (vicevoorzitter, tevens lid kerngroep, voorzitter werkgroep professionalisering)
Lieke Sievers (lid op persoonlijke titel, tevens lid kerngroep, voorzitter werkgroep samenwerking)
Sten Meijer (Het CCV, secretaris/projectleider BOA-platform, BOA-expertisecentrum, kerngroep en werkgroepen)
Dick van Dop (lid op persoonlijke titel)
Martijn Groot Nibbelink (lid, VNG)
Peter Oskam (lid, VNG / burgemeester Capelle aan den IJssel)
Jaco van Hoorn / Jos Speetjens (lid, Nationale Politie)
Debbie Kamphuis / Cees Olsthoorn (lid, Staatsbosbeheer)
Anne Marie Bosman (lid, ExTH)
Saskia de Heij (lid, Natuurmonumenten)
Kees Smolders (lid, Politieacademie)
Marcel Bijen (lid, OM)
Paul Schuurmans (lid, namens de Omgevingsdiensten)
Trees van den Broeck (lid, voorzitter Nederlandse Veiligheidsbranche)
Patrick Dingerdis (lid, voorzitter KNVvN)
Barbara Perels (lid, ministerie van JenV)
Hedy Segond von Banchet / Jack Grummer (lid, Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven, SBB)
Bet-ina Zeldenthuis (lid, Koninklijk Nederlands Vervoer, KNV)
Lionel Peterson (lid, gemeente Rotterdam)
Esther Schroeten (lid, Bureau Halt)
Andy Clijnk (lid, Ministerie van BZK)
Mick Waulthers (lid, MBO Raad)
Sven van den Hurk (stagiair bij het CCV)

Agendalid

25.
26.
27.
28.
29.
30.

Jan Willem Schaper (ministerie van JenV)
Hilde Pijnenburg (ministerie van JenV)
Elze Aalbers (ministerie van JenV)
Gerrit van de Kamp (ACP)
Henk Dammers (Inspectie SZW)
Gert-Jan Schippers (G40 Platform leidinggevenden Handhaving)

Agendapunt
1.
Opening en mededelingen
Nieuwe gezichten? (Saskia de Heij, Patrick Dingerdis, Paul
Schuurmans, Mick Waulthers, Sven van den Hurk)
Aanstaande vertrek voorzitter Werkgroep Professionalisering
(Peter Vogelzang) en secretaris BOA-platform (Sten Meijer).
Korte update BOA-expertisecentrum (Sven van den Hurk)
Deelname expo Rampenbestrijding, Incidentmanagement &
Crisisbeheersing (eRIC) – 18 en 19 mei (Ben Swagerman)

Doel
Informeren

Bijlage
-

datum

onderwerp
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Doel

Bijlage

2.

Verslag en actiepunten overleg BOA-platform 23 juni 2021

Bespreken

Bijlage 1

3.

Begroting / financiering BOA-platform in 2022
De financiering van zowel het BOA-platform als het BOAexpertisecentrum staan onder druk. Om het goede werk van het
platform voort te kunnen zetten en het expertisecentrum verder uit te
bouwen, is een nieuw financieringsmodel noodzakelijk. Vanuit het
ministerie van JenV mag niet langer verwacht worden dat zij
uitsluitend zorgdragen voor de financiering.

Bespreken

Bijlage 2

In bijlage 2 worden de huidige situatie en de toekomstige situatie
geschetst. Bij de toekomstige situatie worden enkele opties genoemd
om zowel het platform als het expertisecentrum toekomstbestendig te
krijgen. Ook is een begroting bijgevoegd.
4.

Korte terugblik BOA Event
Op 4 en 5 november vond voor de vierde keer het BOA Event van het
BOA-platform plaats, wederom georganiseerd met Sdu. De secretaris
geeft een korte terugblik op dit event.

Informeren

5.

Herijking boa-stelsel en boa-functie
Het ministerie van JenV heeft diverse partijen om een schriftelijke
reactie op de eerste beschouwing van het boa-bestel en de boafunctie, waaronder het BOA-platform. Aan alle deelnemers van het
BOA-platform is gevraagd om een reactie. Door een aantal leden is
daar gebruik van gemaakt. Een aantal leden heeft ook direct een
reactie gegeven aan JenV.

Bespreken

Alle bij ons ontvangen schriftelijke reacties zijn integraal
overgenomen - er is derhalve geen sprake van een gezamenlijk
standpunt van het platform! - en gebundeld, zie bijlage 3.
Vanuit het OM is een reactie gestuurd aan het platform op onze
bijdrage (zie bijlage 4 en de verdere correspondentie daarop).
Ook heeft het ministerie inmiddels alle reacties van meer dan 20
partijen verwerkt en doorgezet naar de Kamer (zie bijlage 5). Hierover
geeft JenV het volgende aan: “De brief geeft een aantal belangrijke
uitgangspunten weer, maar blijft tegelijkertijd ook een stuk in
ontwikkeling. De beschouwing dient nog nader uitgewerkt te worden
om tot een herijking van boa-bestel en boa-functie te komen. Hierover
zal vanzelfsprekend afstemming en besluitvorming plaatsvinden in de
daarvoor bestemde gremia en met de partners. Wij trekken hierbij
graag in verdere gezamenlijkheid op.”

Bijlage 3
Bijlage 4
Bijlage 5

datum
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Bijlage

6.

Bespreken

Bijlage 6
Bijlage 7

Bespreken

Bijlage 8

Update JenV (vast agendapunt)
Motie Hermans – Investeren in toezicht en handhaving
De motie Hermans maakt 200 miljoen vrij voor toezicht en handhaving
en refereert daarbij specifiek naar de capaciteit van de (wijk)agent en
de (groene) boa, zie bijlage 6: Er wordt structureel 25 miljoen euro
vrijgemaakt voor de boa’s, waarvan daarbinnen specifiek 5,5 miljoen
voor de (groene) boa. Het resterende bedrag komt ten goede aan
verdere professionalisering en veilige taakuitvoering van alle boa’s in
alle domeinen. Tot slot wordt er geïnvesteerd in de capaciteit van
boa’s in de openbare ruimte.
Aan het BOA-platform is gevraagd om hiervoor input aan te leveren,
met name op het gebied van professionalisering. Op het gebied van
professionalisering zullen vooral investeringen op het gebied van
opleiding nodig zijn. Ook kennisopbouw en kennisuitwisseling dragen
bij aan verdere professionalisering van de boa.
Het ministerie van JenV heeft het BOA-platform gevraagd om hierop
mee te denken en ideeën aan te leveren. In bijlage 7 staat het
resultaat van de voorinventarisatie.

7.

Ontwikkelingen en actualiteiten (vast agendapunt)






8.

Ontwikkelingen op het gebied van de BOA opleidingen Politie
(Kees Smolders)
Kennis en ervaring uitwisselen over de invoering van de
Omgevingswetgeving (Jack Grummer).
G40 Platform leidinggevenden Handhaving: Verschillende
gemeenten ondervinden veel problemen met het tijdig beëdigen
van BOA’s.
Onderwerp van gesprek in de werkgroepen: Werkagenda 2022
(bijlage 9) en lijst met overleggen (verbinden en voeden van de
overlegtafels)

Sluiting
Wanneer is ons volgende overleg?

Bijlage 9

Bespreken

-

