
Geachte mevrouw ,

In het jaar 2019 heeft er een herindeling plaatsgevonden met betrekking tot de Boa's in dienst van
de gemeente Meppel. De huidige Boa's, welke zich hoofdzakelijk met parkeren bezighouden, zullen
uitstromen en vervangen worden door integraal inzetbare domein 1 Boa's.

De Boaþÿ �s worden voornamelijk ingezet in de gemeente Meppel, maar ook in de gemeente
Westerveld, welke een integraal handhavingsconvenant hebben met elkaar. (Zie bijlage) Tevens
kunnen de Boaþÿ �s, Drenthe breed ingezet worden doormiddel van het Drenthe convenant.

De voorheen beperkte inz t van de ruime bevoegdheden van de Boa's, zullen met inachtneming van
de nieuwe integrale Boa's inzetbaar zijn voor onder meer: Controles Drank- en horecawet, 
prostitutie en coffeeshop controles, ondermijning, illegale kamerbewoning, overlast jeugd, toezicht
buitengebieden, controle taxi's, toezicht op evenementen, mili uzaken, controles op parkeren en
alle andere zaken welke de Boa is toegekend vanuit de domeinlijst. Dit alles conform de
leefbaarheidsproblematiek, waarin ze ook in aanraking komen met agressie en geweld.

Hierover zijn met de politie goede afspraken gemaakt, welke vastgelegd zijn in een
handhavingsarrangement. (zie bijlage) De boaþÿ �s zijn uitgerust met een C2000 portofoon waarbij een
oproep kan worden geplaatst bij de meldkamer. Tevens zijn onze boaþÿ �s uitgerust met een bodycam, 
welke bij kan dragen aan de-escalatie en beelden als bewijsmateriaal kunnen dienen.

Omstreeks maart 2021 wordt het politiebureau in het stadhuis ondergebracht. Afspraak met de
politie is dan ook gemaakt dat wij vanaf die datum aangehouden verdachten zoveel als mogelijk zelf
gaan vervoeren. Vanaf begin 2021 zullen wij ook over een voertuig beschikken waarbij een
verdachte overgebracht kan worden naar plaats van verhoor.

De gemeente Meppel is als uitvoerend orgaan belast met het in stand houden van het toezicht van
de gebieden in de publieke ruimte, evenementen, openluchtrecreatie en toerisme. Het totale gebied
waarin de Boa's van de gemeente Meppel toezicht- en handhavingswerkzaamheden uitvoeren is

339km2 groot. Binnen dit gebied wonen circa 52.500 inwoners. Het gebied betreft gemeente
Meppel 57,03 km2 met circa 33.500 inwoners en de gemeente Westerveld 282,74 km2 met circa
19.000 inwoners. Binnen het gebied van gemeente Meppel liggen nog 6 dorpen en kernen. Binnen
het gebied van gemeente Westerveld liggen 24 dorpen Ieder met een eigen identiteit en werkwijze. 
In het gebied wordt het hele jaar door gewoond, gewerkt en gerecreëerd.

De gemeente Meppel heeft een relatief druk centrum met meerdere horecagelegenheden. Dit trekt
elk weekend vele bezoekers, voornamelijk van buiten de stad, welke tevens vaak zorgen voor
overlast. De gemeente Westerveld bestaat uit veel bosgebied met veel bezienswaardigheden.
T vens zijn er 2 nationale parken gevestigd, welke elk jaar meer dan een miljoen bezoekers trekken. 
Nationaal park Dwingelderveld (4000 hectare) en Nationaal park Drents- Fri se Wold (6000 hectare)

Op het grondgebied van de gemeente Meppel kunnen de Boa's domein 1, 7 dagen per week, zowel
in de ochtend-, dag avond- of nachtdiensten ingezet worden. Er zal getracht worden zoveel
mogelijk 2 Boa's gezamenlijk werkzaam te laten zijn. Dit is echter niet altijd mogelijk vanwege de
beperkte capaciteit. Gelet op voorgaande is het evident dat de Boa's domein 1 zich naast het
gastheerschap, dat hoog in het vaandel staat, moeten manifesteren als opsporingsambtenaar.
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Boa's worden steeds meer belast met de handhaving van de leefbaarheid. Zij zien zich

geconfronteerd met grote groepen bezoekers waarop toezicht moet worden uitgeoefend. Horeca-
inrichtingen in Meppel worden voornamelijk bezocht door jongeren buiten de stad, waarvan er
tegenwoordig ook veel een mes op zak hebben. Daarbij komt ook dat er binnen de gemeente
Meppel avond- en/of nachtdiensten, met bijvoorbeeld DHW controles en evenemententoezicht
worden gedaan, met de daarbij komende problematiek, zoals hangen in en voor portieken,
geluidsoverlast, drank op straat, vernielingen, wildplassen en openbare dronkenschap. Hi rbij is de
kans op fysiek geweld in het centrum en de schil hier omheen een stuk groter. Met de corona
pandemie welke al een tijd gaande is, is vooral het handhaven van de 1,5 meter op grote groepen
mensen een risico op escalatie, waarbij de boa zich op dit moment totaal niet fysiek kan verweren
en te lang moet wachten op back-up van politie. In Meppel rijdt 1 noodhulpvoertuig van politie, en
in Westerveld rijdt tevens 1 noodhulpvoertuig. Dit is zeer beperkt en om deze reden is de aanrijtijd 
van 15 minuten ook vaak niet haalbaar.

Met de inachtneming dat de jeugdoverlast in de gemeente Meppel, de laatste jaren is toegenomen. 
Met deze problematiek krijgen de Boa's domein 1 veel te maken. Het doel om de gemeente Meppel
"leefbaar" te houden en een veilig klimaat te bieden aan de vele inwoners en bezoekers, is zowel de
verantwoording vanuit de gemeente als vanuit de politie. De Boa's ondersteunen daar waar mogelijk
de politie, omdat de politie vanwege haar beperkte capaciteit en prioritering niet altijd en overal
snel aanwezig kan zijn. Naast het daadwerkelijk handhaven van regelgeving, blijven Boa's domein 1

ook de vraagbaak en gastheer binnen de bebouwde kommen en zullen zij, daar waar nodig, 
hulpv rlenen.

De in vraag 7 en 8 genoemde bevoegdheden acht ik na training en certificering noodzakelijk om de
Boa's domein 1 van de gemeente Meppel adequaat en met name veilig hun werk te kunnen laten
uitvoeren. De Boa's kunnen tijdens diensten, naast controle en handhaving, ook in situaties terecht
komen waarin verdachten moeten worden aangehouden en overgebracht worden naar een plaats
van verhoor en directe ondersteuning op dat moment niet mogelijk blijkt. Dit vanwege capaciteit en 
prioriteitstelling bij de politie. In de praktijk komt het structureel voor dat de politie bezet is en niet
direct steun kan geven aan de Boa's. Zeker in het grote buitengebied van Westerveld, waar de
aanrijdtijd ruim buiten de marge valt.

Met vriendelijke groet,

Teammanager leefbaarheid en Wijkregie
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