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Geachte mevrouw, heer, 
 
Tijdens de commissie Algemeen Bestuurlijke Zaken van 15 november 2021 zijn 
vragen gesteld over het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren ( hierna boa), 
welke avonden en hoeveel uur er wordt gewerkt. Tevens werd de vraag gesteld 
waarom het zo lastig is om op het afsteken van vuurwerk te handhaven.  
 
We beschikken over een boa-pool die bestaat uit 3 vaste medewerkers aangevuld 
met stagiaires en inhuurkrachten ( i.v.m. opvullen van vacatureruimte en controle op 
Coronamaatregelen). Voor de  gemeente Papendrecht zijn 2 Fte boa's beschikbaar., 
Wij leveren vanuit deze boa-pool ook boa capaciteit aan gemeente Molenlanden en 
Sliedrecht. Voor deze inzet zijn contracten afgesloten tot 2023 respectievelijk 2026.  
 
 
De effectieve uren inzet op jaar basis per boa is 1350 uur. Dit betekent 2700 uur 
inzet voor Papendrecht.  De werkelijke inzet van de BOA's is voor raadsleden 
vertrouwelijk in te zien bij de griffie. Gezien de beperkte hoeveelheid avonddiensten 
proberen we deze uren zo effectief mogelijk in te zetten ( denk aan koopavond, 
uitgaanspubliek etc.). Meer avonddiensten gaat ten koste van de inzet overdag. 
Meer avonddiensten houdt  in dat er meer budget beschikbaar moet komen i.v.m. de 
onregelmatigheidstoeslag en maaltijdvergoedingen. 
 
 
Naast de controle op vuurwerk- en afvaloverlast wordt er door de boa's ook inzet 
geleverd voor ondermijning, integrale horecacontrole, Digitaal Opkopersregister, 
Basis Registratie Personen, controle bij evenementen, op het alcohol schenken aan 
jongeren onder de 18 jaar, parkeercontrole blauw zone, toezicht op het hondenbeleid 
en vergunningengebied. De laatste 1,5 jaar  wordt er ook door hen gehandhaafd op 
Corona De boa's handelen  gemiddeld 1300 meldingen per jaar af en ook het 
optreden als marktmeester valt onder de werkzaamheden van de boa's. 
 
De inzet van de boa's bij ondermijningsacties en integrale horecacontroles is 
noodzakelijk voor het opstellen van een proces-verbaal van bevindingen. Het proces-
verbaal is nodig voor de bestuurlijke handhaving. 
 



 

 
 

Het is lastig om de veroorzakers van afval- en vuurwerkoverlast te verbaliseren. De 
boa moet  de overtreder echt op heterdaad betrappen. In het geval van vuurwerk 
overlast zijn degene die het afsteken al vertrokken op het moment dat de boa ter 
plaatse komt. Voor wat betreft het handhaven op gedumpt  afval zal een boa die ter 
plaatse komt onderzoeken of te achterhalen is van wie het afval is ( denk aan naam 
en adresgegevens in een vuilniszak), In de gevallen dat het gaat om zwerfafval ( 
zoals verpakking van voeding- en drank) levert een dergelijk onderzoek niets op. 
Ook alleen het constateren van aanwezig zwerfafval op een plek waar mensen zich 
ophouden is te weinig om te verbaliseren omdat aangetoond moet worden dat dit 
afval ook daadwerkelijk door deze personen daar is gedeponeerd. 
Voor wat betreft de meldingen wordt er met een hotspotlijst gewerkt ten einde zo 
efficiënt mogelijk te werken.  Komen er over een locatie meerdere meldingen binnen, 
dan krijgt deze locatie een aantal weken extra aandacht. 
 
Nu er doorgaans, voor wat betreft het afsteken van vuurwerk, met name voorafgaand 
aan de jaarwisseling overlast wordt ervaren zijn de jongerenwerkers actief bezig om 
in de maand december extra activiteiten te organiseren.  
 
 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van Papendrecht, 
de secretaris, de waarnemend burgemeester, 
 
 
 
J.M. Ansems MSc  mr. drs. A.M.M. Jetten  
 
 
 


