
 

 

Uitvoeringsprogramma 2023-2026 

 

PROGRAMMA/ TAAKVELD 

 

Veiligheid 

  Crisisbeheersing en brandweer 

   Openbare orde en veiligheid 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

Onderwerp: BOA-capaciteit 

 

 

Betreft :Fcl/Ecl 59990302 / 11000 

 

 

Structureel 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investeringsbedrag    

Afschrijvingstermijn   

-  

-  Budgettair effect (x € 1.000) 

Jaarlasten 2023 2024 2025 2026 

Kapitaallasten (afschrijving) -  -  -  -  

Kapitaallasten (rente 0,9%) -  -  -  -  

Overige) exploitatielasten 88 88 88 88 

Dekking: -  -  -  -  



 

 

bijdrage reserve (dekking 

kapitaallasten) 

Bijdrage derden 

Te dekken 88 88 88 88 

-  

Algemene toelichting 

BOA’s (buitengewoon opsporingsambtenaren) krijgen te 
maken met een steeds complexer werkveld. Waar ze 
vroeger vooral kleine overtredingen uit de APV bekeurde, 
moeten ze nu ook werken als wijk-BOA. Ze moeten taken 

van de politie overnemen, denk aan het begeleiden van het 
toenemend aantal demonstraties en manifestaties en 
controles op illegale prostitutie. En ze hebben een rol bij de 
steeds grotere en in aantal toenemende evenementen. Ook 
andere afdelingen van de gemeente maken steeds meer 
gebruik van de BOA’s, denk aan de controles op afval en 
hulp bij sociale problematieken. Kortom het takenpakket van 
de BOA’s neemt elk jaar toe waardoor bestaande taken en 
het werken als wijk-BOA vaak onder druk komen te staan of 
niet uitgevoerd kunnen worden.  
 
Voor de BOA-capaciteit geldt niet de gouden norm die voor 
wijkagenten geldt, 1 wijkagent op 5.000 inwoners. De 
gemeente mag dit zelf invullen aan de hand van de taken 
die de BOA’s hebben. In de oude gemeente Uden werd de 
BOA-capaciteit wel gekoppeld aan de norm voor 
wijkagenten. Op dit moment hebben we 6 blauwe BOA’s, 1 

toezichthouder en 1 groene BOA voor het buitengebied en 
voor het natuurgebied de Maashorst. In de praktijk blijkt dit 
onvoldoende te zijn om alle taken uit te voeren. Als de 
gemeente Maashorst een goed niveau van BOA taak- en 
dienstverlening wil uitstralen is formatieve uitbreiding voor 
het boa team noodzakelijk.  
 
Zoals aangegeven blijft de werkvraag die op de 
gemeentelijke boa’s afkomt jaarlijks groeien. Dit is mede 
ingegeven door de politie, die een terugtrekkende beweging 
maakt uit de wijken en wordt overspoeld met steeds weer 
nieuwe en omvangrijke prioriteiten en maatschappelijke 
opgaven. Hierdoor komt de leefbaarheid en de veiligheid 
onder druk te staan en kunnen nu niet al onze gemeentelijke 
taken opgepakt worden.  
 

 

 

 


