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Motie ex art. 32 Reglement van Orde voor de vergaderingen van de Raad van
de gemeente Kerkrade
Datum

: 10 november 2021

Aan

: het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Kerkrade

Onderwerp

: uitbreiding formatie BOA’s

Geachte voorzitter,
Namens de fractie van CDA Kerkrade dien ik hierbij een motie in inzake uitbreiding van de
formatie BOA’s.
Wij verzoeken u deze motie te behandelen in de raadsvergadering van 10 november 2021.
De raad van de gemeente Kerkrade
Constaterende dat
• Het ervaren van een veilig gevoel door alle burgers enorm belangrijk wordt gevonden.
• De zichtbaarheid en bereikbaarheid van politiemensen en BOA’s hierbij een enorm
belangrijke rol vervult.
• De meest recente Kerkraadse cijfers m.b.t. verwijzingen Halt, winkeldiefstallen,
geweldsmisdrijven, diefstallen uit woningen en vernielingen in de openbare ruimte zeer
zorgelijk zijn.
• Kerkrade in Limburg koploper is wat betreft het aantal inbraken per 10.000 inwoners,
met een gemiddeld Limburgs ophelderingspercentage van 16%.
• Preventief werken derhalve uitermate belangrijk is.
• Ons politiebasisteam op termijn 2,1 fte moet inleveren, terwijl de huidige formatie nu
al als volstrekt ontoereikend wordt gezien.
• De reductie van 45 fte’s bij de andere twee politiebasisteams van Parkstad Limburg,
door de onderlinge bijstandsverlening, ook in Kerkrade zal doorwerken.
• Weliswaar landelijk extra geld beschikbaar is gesteld voor 700 agenten, maar deze pas
op z’n vroegst over drie jaar beschikbaar zijn.
• Landelijk nu 25 mln. extra wordt geïnvesteerd in BOA’s.
• BOA’s met de uitbreiding van hun wettelijke taken worden geconfronteerd, zoals
controles op de naleving van de regels rond de QR-code.
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Overwegende dat
• Een volgens de VIE-gedachte vitale wijk tevens een veilige wijk is.
• De samenwerking tussen politiemensen en BOA’s steeds beter verloopt.
• BOA’s door burgers vaker in het straatbeeld gezien worden en daardoor als makkelijker
benaderbaar worden ervaren.
• Wellicht door de minder bureaucratische taakinvulling van BOA’s zij zich dichter bij de
burgers kunnen positioneren.
• BOA’s naast veiligheid ook handhaven op orde en netheid, bijv. bij overlast en
afvaldumping.
• Er onlangs twee centralisten en een coördinator bij de afdeling Handhaving zijn
aangesteld, noodzakelijk vanwege de significante toename van het aantal meldingen.
• Deze echter aan de zichtbaarheid op straat als zodanig weinig kunnen toevoegen.
• Extra aanvalsplannen nu eenmaal de inzet van extra mensen vereisen, zeker om de
bereikte positieve resultaten ook voor de toekomst te borgen.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders
• De intentie uit te spreken alles in het werk te stellen om de formatie bij de afdeling
Handhaving op zo kort mogelijke termijn uit te breiden, in het bijzonder vanwege de
veiligheidsproblematiek in de stad, de zichtbaarheid van BOA’s in de wijken, de
uitbreiding van hun takenpakket bijvoorbeeld t.a.v. de Coronamaatregelen en een
vooralsnog “terugtrekkende “ politie.
• M.b.t. de taakafbakening tussen politie en handhaving, zo optimaal mogelijke
afspraken te maken.
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Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Kerkrade, tijdens de raadsvergadering
van 10 november 2021, en gaat over tot de orde van de dag.
Met vriendelijke groet,
Fractie CDA Kerkrade,
Paul Boumans
Fractie Burgerbelangen,
Alexander Geers
Fractie VVD,
Wim de Groot
Fractie Ons Kerkrade,
John Roland
Fractie Lokaal Alternatief,
Betty Bremen-Munsters

Voor

Tegen

Resultaat
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