
 

Vragen van D66 Hilversum aan Burgemeester Broertjes t.b.v. de cie E&B van 9 januari 2019 
 
Bewapening BOA’s 
 
In NH Nieuws van 4 januari spreekt u zich uit tegen het bewapenen van BOA’s met als 
argument dat “het geweldsmonopolie bij de politie hoort.” 
https://www.nhnieuws.nl/nieuws/237932/burgemeester-hilversum-tegen-wapenstok-boas-
geweldsmonopolie-hoort-bij-de-politie  
  
Eerder bespraken we (najaar 2018) in de Cie E&B naar aanleiding van vragen van onze fractie 
de wenselijkheid van betere afstemming van werkzaamheden en aanpak tussen politie en 
BOA’s.  Ook de politie spreekt zich recent in diverse media uit voor betere samenwerking, 
maar ziet niets in bewapening van BOA’s. 
https://www.ad.nl/binnenland/politie-geen-wapens-voor-boa-s~ac7696fc/  
 
De BOA’s zelf geven aan “bang te zijn voor “oud & nieuw” 
https://www.ad.nl/binnenland/boa-s-bang-voor-oud-en-nieuw~a6ad9428/  
en vragen wel om middelen ter verdediging en versterking van hun autoriteit (zoals in een 
reportage van de NOS waarin een Hilversumse BOA aangaf te willen beschikken over een 
wapenstok, “vanwege de preventieve werking”). 
 
 
 
De fractie van D66 Hilversum hecht er aan dat we in onze gemeente een gedragen beleid 
opstellen en uitvoeren met betrekken tot het handhaven de openbare orde en veiligheid. In 
afwijking van uw in de pers geventileerde standpunt constateren wij dat het 
geweldsmonopolie niet bij de politie (alleen) maar bij de staat ligt, en dat de staat het 
gebruik van geweld neerlegt bij staatsrechtelijke instituten als het leger, de politie en 
bijzondere diensten. Ook spreken de beleidsregels inzake BOA’s wel degelijk van de 
mogelijkheid tot het toekennen van geweldsmiddelen aan Boa’s. 
 
https://wetten.overheid.nl/BWBR0039766/2018-10-26:   “Ook kunnen aan een boa 
geweldsmiddelen worden toegekend. Onder geweldsmiddelen worden in deze 
beleidsregels verstaan: handboeien, wapenstok, pepperspray, vuurwapen en 
surveillancehond (gecertificeerde diensthond)”. 
 
 
Derhalve vragen wij u: 
 

1. Om in een gesprek (de cie E&B of separaat) te inventariseren welke standpunten en 
argumenten de fracties in de gemeenteraad hebben m.b.t. het al dan niet 
bewapenen van BOA’s; 
 



 

2. De wensen, argumenten en standpunten te inventariseren van de BOA’s en de lokale 
politie-eenheid in Hilversum als het gaat om de bewapening van BOA’s en de raad 
daarvan op de hoogte te stellen; 
 

3. Of het naar uw mening noodzakelijk of wenselijk is de samenwerking tussen Boa’s en 
politie verder te verstevigen of aan te passen, om zo meer met 1 gezicht toezicht en 
handhaving te doen en zo wellicht ook vanuit die samenwerking te spreken over de 
bevoegdheid van geweldsmiddelen, 
 

4. De raad te informeren of er binnen de VeiligheidsRegio G&V verschillend of 
eensluidend over dit onderwerp wordt gedacht 
 

5. De raad op korte termijn een uitspraak te laten doen over de wenselijkheid van het al 
dan niet bewapenen van BOA’s. 
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