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Inloopspreekuur Buitengewoon Opsporingsambtenaar 

1. Akkoord gaan met het opstarten van een inloopspreekuur 
Buitengewoon Opsporingsambtenaar; 

2. Na een ha l f jaar evalueren om te bepalen of het inloopspreekuur het 
gewenste effect heeft. 
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Inleiding 
Om de meldingsbereidheid van de burgers te verhogen en de bekendheid van de 
Buitengewoon Opsporingsambtenaar (Boa) en zijn taken te vergroten, stellen wij voor een 
inloopspreekuur tijdens de avondopstelling op de maandagavond (tussen 18.30 uur en 19.30 
uur). Het voorstel is om vanaf het moment dat het politiebureau is gevestigd in het 
gemeentehuis te starten met het inloopspreekuur. Naar verwachting is de verbouwing en de 
openstelling in het vierde kwartaal 2017 gerealiseerd. Om te kijken of het inloopspreekuur het 
gewenste effect heeft, wordt voorgesteld een proefperiode in te stellen van een ha l f jaar en 
daarna te bepalen of het inloopspreekuur wordt voortgezet. 

Centrale vraag 
Kan het college Instemmen met het inloopspreekuur van de Boa voor een proefperiode van 
een jaar? 

Beoogd resultaat (wat ) 
Het beoogd resultaat is het verhogen van de meldingsbereidheid van de inwoners van de 
gemeente Woudenberg. Het inloopspreekuur levert ook een bijdrage aan de bekendheid van 
de Boa en zijn taken binnen de gemeente Woudenberg. 

Kader 
Kadernota integrale veiligheid 2015-2018 
Uitvoeringsprogramma integrale veiligheid 2016-2017 

Argumenten 
Meldingsbereidheid 
Uit de praktijk blijkt dat de inwoner veelal niet meldt of juist te laat. Door de een 
inloopspreekuur te organiseren, wordt de drempel om contact op te nemen of een situatie 
(vrijblijvend) te bespreken verlaagd. 

Bekendheid Boa 
Uit de praktijk blijkt dat de Boa vaak wordt gezien als iemand van de politie in plaats van de 
gemeente Woudenberg. Dit houdt in dat een inwoner soms ook verwacht dat de Boa dezelfde 
bevoegdheden heeft, echter is de praktijk niet zo. Er is onduidelijkheid over de taken van de 
Boa. Door een inloopspreekuur te organiseren, kan deze onduidelijkheid worden weggenomen. 

Handelingsperspectief 
Door een laagdrempelige voorziening, zoals een inloopspreekuur, is de verwachting dat de 
burger eerder aan de bel trekt. Hierdoor kan in een vroeg stadium handelingsperspectief 
worden geboden. Dit heeft als gevolg dat de burger eerst zelf in gesprek gaat, voordat er 
repressief wordt opgetreden. 

Het voorstel heeft als gevolg dat de werktijden van de Boa op maandag worden aangepast, 
namelijk van 12 uur tot 20 uur. 

Duurzaamheid 

Mens: het inloopspreekuur levert een bijdrage aan een veilig Woudenberg. 

Draagvlak 

Het voorstel is intern afgestemd. 

Beoogd resultaat (hoe) 
Om te bepalen of het inloopspreekuur aansluit bij de behoefte van de inwoners wordt bepaalt 
aan de hand van de onderstaande indicatoren. 

« Het aantal bezoekers aan het inloopspreekuur; 
• Het aantal meldingen bij de Boa; 
• Het aantal meldingen via het meldingsformulier internet; 

Het aantal meldingen bij de politie door een bezoek aan het inloopspreekuur. 
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Financiële consequenties 
Kosten / opbrengsten zijn nihil of conform de begroting op dit product. Geen verdere financiële 
toelichting nodig. 

Aanpak/uitvoering 
Als het college akkoord gaat, moeten de volgende acties worden ondernomen. 

- Afstemmen over het inloopspreekuur met KCC. 
Communicatietraject starten, via de lokale krant en social media (twitter en facebook). 

- Folder met informatie (vergroten meldingsbereidheid) ontwikkelen en drukken. 

Conclusie 
Het inloopspreekuur past binnen de kadernota integrale veiligheid en sluit aan de kernwaarden 
van de gemeente Woudenberg. 

Communicatie 
Zie acties genoemd onder punt aanpak/uitvoering. 

Bijlage(n) 
Niet van toepassing. 
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