
Taken/ rollen Boaþÿ �s gemeente Meppel

Takketpakket boaþÿ �s
Noot: Normaliter staat de inzet van onze Boa's (deels) beschreven in het Integrale
Veiligheidsplan (IVP). De ontwikkeling van het nieuwe IVP is echter als gevolg van de
coronacrisis uitgesteld Onderstaand is opgesteld door AOV-er   en
teammanager leefbaarheid & wijkregie 

Takenpakket boa's
De Boaþÿ �s in de gemeente Meppel hebben de afgelopen jaren hun takenpakket en
werkveld behoorlijk zien uitbreiden. Dit heeft mede te maken met de inzet op Covid-19
maatregelen.

De Boaþÿ �s van de gemeente Meppel worden breed ingezet waarbij intensief wordt
samengewerkt met onze ketenpartners als welzijn, woningcorporaties, wijkregisseurs en
politie.

Een overzicht van de inzetgebieden:

þÿ "� Horeca nachtdiensten in het weekend. Samenwerking met politie en particuliere
beveiligingsorganisatie. De Boaþÿ �s staan hierin naast politie in de "frontlinie" 
waarbij de boaþÿ �s zich richten op de navolging van de APV (handhaven op
glaswerk, lachgas, tot handhaven op geluidsoverlast etc). Ze verlenen tevens
ondersteuning op verzoek van politie in goede afstemming met politie waarbij oog
is voor het verschil in rol (openbare orde versus leefbaarheid) en bevoegdheden.

þÿ "� Handhaven betaald parkeren en mulder gedragingen (Domeinlijst nr: 16,17).
þÿ "� Controles Drank- en Horecawet. Dit bevat o.a. leeftijd controle, controle van 

vergunningen, controle tabaks- en rookwarenwet. (Domeinlijst nr: 6 en 12)
þÿ "� Controles Coffeeshops. Controle op o.a. vergunningen.
þÿ "� Controles op illegale bewoning, in samenwerking met politie en andere partners. 

(Domeinlijst nr: 7)
þÿ "� Ondersteuning bij sluiting drugspanden. Dit bevat o.a. toezien bij ontruiming, 

verzegeling van het betreffende pand, controle op naleving van de sluiting, 
faciliteren bij incidentele tijdelijke toegang tot het pand door de eigenaar.

þÿ "� Controle/ handhaving prostitutie inrichtingen. Samen met ketenpartners uitvoeren 
van handhaving en controles van en bij prostitutie inrichtingen m.b.t. 
vergunningen, overlastsituaties etc.

þÿ "� Tegengaan van verloedering van het straatbeeld door o.a. wrakken (Domeinlijst
nr: 31)

þÿ "� Toezicht houden op en handhaven op:
Winkeltijdenwet (Domeinlijst nr:29)
Zondagswet (Domeinlijst nr:32)
Personenvervoer (met focus op taxiþÿ �s) (Domeinlijst nr:3 en 24)
Visserijwet (Domeinlijst nr: 13)
Afvalmaterialen vanuit inrichtingen (Domeinlijst nr: 1)
Vuurwerkbesluit (Domeinlijst nr:14)

þÿ "� Inzet/aanpak bij/van:
overlastsituaties (jeugd, (drugs-)afvaldumpingen, geluid etc.) (APV)
gevaarlijke/ bijtende honden (APV)
ondersteunen van politie in dagdagelijkse openbare orde en
veiligheidssituaties (Domeinlijst nr:23,28 en evt 33 en APV feiten)
Handhaven van de vele verordeningen waar de BOA voor is aangewezen, 
o.a. de APV, waarbij ook sprake is van openbare orde problematiek. 
Inzet bij evenementen en manif staties (Domeinlijst nr: 23)
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• Ontwikkeling per maart 2020: Handhaven op de Covid-19 maatregelen 
(Domeinlijst nr: 27, 28a 34 en 35)

Aanvraag geweldsmiddelen
De Boa’s van de gemeente Meppel komen, gezien hun werkterrein, soms in situaties 
terecht waarbij risico’s voor eigen veiligheid, dan wel voor de ketenpartners waar mee 
wordt samengewerkt, worden gelopen. Ketenpartners, lees o.a. politie, zijn uitgerust met 
(gewelds-) middelen die maken dat in een dergelijk risicovolle situatie adequaat 
opgetreden kan worden. Gemeentelijke Boa’s kunnen op dit moment, door het gebrek 
aan (gewelds-) middelen niet efficiënt en professioneel te werk gaan. Uitbreiding van 
(gewelds-) middelen draagt er toe bij dat onze Boa’s hun brede takenpakket veiliger, 
efficiënter en in nog betere samenwerking met ketenpartners kunnen uitvoeren. Tevens 
zorgt dit ervoor dat de boa, in een dreigende situatie waarbij op politieassistentie moet 
worden gewacht, zichtzelf kan verdedigen tot politieassistentie ter plaatse is of op een 
veilige manier kan terugtrekken. Dit vergroot de veiligheid van de boa op straat.

Burgemeester R.T.A. Korteland
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Domeinlijst

• 1.Artikel 2.13 Activiteitenbesluit milieubeheer juncto artikel 1a Wet op de 
economische delicten;

• 2.Besluit lozen buiten inrichtingen juncto artikel 10.2 Wet 
Milieubeheer juncto artikel 1a Wet op de economische delicten;

• 3.Besluit personenvervoer 2000;

• 6 .Drank en Horecawet jun cto artikel 1 Wet op de economische delicten; 1

• 7.Huisvestingswet 2014;

• 10.Verordeningen en/of keuren voor zover betrokkene daarvoor door het 
bevoegde bestuursorgaan is aangewezen;

• 11.Artikel 3, tweede lid, van het Reglement houdende voorschriften voor het 
vervoer van gevaarlijke stoffen over de binnenwateren juncto artikel 1a Wet op de 
economische delicten;

• 12 .Tabaks- en rookwarenwet j u ncto artikel 1 Wet op de economische delicten;

• 13.Visserijwet 1963 juncto artikel 1a Wet op de economische delicten;

• 14.Artikelen 2.3.6 Vuurwerkbesluit juncto artikel 9.2.2.1 Wet 
milieubeheer juncto artikel 1a Wet op de economische delicten;

• 16.Alleen voor stilstaand verkeer: artikel 5 Wegenverkeerswet 1994 (WVW) en 
het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV).

Voor zover van toepassing ook voor rijdend verkeer: de artikelen
4, 5, 6, 8, 10, 28, 57, 60 en 82 RVV, en artikel 62 RVV juncto bijlage I, hoofdstukken C 
(geslotenverklaring) en D (rijrichting), RVV. Handhaving op het negeren van een C- of D- 
bord is toegestaan in relatie tot de leefbaarheid, waaronder het tegengaan van overlast 
door sluipverkeer en het verbeteren van de leefbaarheid door bepaalde gebieden af te 
sluiten voor (vracht)auto’s, zoals de zogeheten milieuzones.

Digitaal handhaven is slechts mogelijk voor het negeren van een C-bord of voor de 
overtreding van artikel 5, 6 of 10 RVV die volgt uit het negeren van een G-bord. De 
toepasselijke kaders voor digitaal handhaven door gemeenten zijn te vinden op 
www.om.nl/geslotenverklaring;

• 17.Artikelen 30 en 34 van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen;

• 18.Artikel 2.2 lid 1 onder g en h Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht juncto artikel 1a Wet op de economische delicten;

• 19.Artikel 13 Wet bodembescherming juncto artikel 1a Wet op de economische 
delicten voor zover het gaat om feiten die de leefbaarheid aantasten;
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• 21.Artikelen 10.1 lid 1, 10.37 en 10.38 Wet milieubeheer juncto artikel 1a Wet op 
de economische delicten voor zover het gaat om feiten die de leefbaarheid 
aantasten;

• 22.Titel VA van de Wet op de kansspelen;

• 23.Wet openbare manifestaties;

• 24.Artikel 72, 73, 74, 82a en 82b Wet personenvervoer 2000;

• 27.Wet veiligheidsregio’s

• 28.Artikelen 175, 177, 179, 180, 181, 182, 184, 184a, 185, 188, 199, 225, 231, 
tweede lid, 239, 266 juncto 267, onder 2°, 284, 285, 300 juncto 304, onder 
3°, 350, 351, 351bis, 352, 416, 417bis, 424 t/m 429, 430a, 435 onder 
40, 437, 437bis en 437ter, 438, 447b, 447c, 447d, 447e, 453 en 458 t/m 461 
Wetboek van Strafrecht;

• 28a.Artikel 443 Wetboek van Strafrecht, ook voor zover het gaat om overtreding 
van een noodverordening die of een noodbevel dat verband houdt met het 
COVID-19-virus;

• 29. Winkeltijdenwet;

• 30.Woningwet juncto artikel 1a Wet op de economische delicten met uitzondering 
van de volgende situaties:

1)Het feit is begaan in samenhang met andere economische delicten;

2)Het feit heeft betrekking op een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer, of

3)Het feit heeft betrekking op overtreding van het Bouwbesluit 2012 voor zover 
het de voorschriften inzake het verwijderen van asbest en de aanwezigheid van 
asbestvezels of formaldehyde betreft.

• 31.Wrakkenwet, voor zover het gaat om feiten die de leefbaarheid aantasten;

• 32.Zondagswet;

• 33.Andere strafbare feiten, indien hij daarmee in een concreet 
opsporingsonderzoek of voor een concreet project door een officier van Justitie 
wordt belast voor de duur van dat onderzoek of project;

• 34.Artikel 6d, achtste lid, en hoofdstuk Va Wet publieke gezondheid;

• 35.Artikel 8, eerste lid, juncto artikel 30, eerste lid, aanhef en onder b, van de 
Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag juncto artikel 1 van de 
Tijdelijke regeling landelijke avondklok covid-19.


