
Geacht college. 

Vragen naar aanleiding van de beantwoording op vragen in het forum, over de financiën voor de 

pilot van de body-cams voor de boa’s, door de portefeuillehouder. 

Vooropgesteld dat wij achter de pilot staan  en de veiligheid van onze BOA’s meer dan serieus nemen 

het volgende; 

In de RIB aan de gemeenteraad van Oudewater over de pilot staat bij finaciën dat de kosteb voor het 

aanschaffen van 4 body cams € 4180,00 bedragen en daarbij voor de pilot nog extra kosten bij 

komen waardoor de hele pilot € 5.472,00 gaat kosten 

Dit bedrag wordt, zoals in de RIB wordt gesteld ten laste gebracht van het budget VTH 

(vergunningen, toezicht en handhaving) 

Dit bevreemde ons en hebben in het forum gevraagd of dit het bedrag werkelijk voor Oudewater is. 
De portefeuillehouder gaf aan dat dit het geval was. Dit is het deel voor Oudewater. 
 
In de RIB wordt verder ook geen andere bedragen of dekking voor Oudewater gegeven. 
 
De organisatie van Woerden(Oudewater) heeft 4 Boa’s in dienst. Oudewater is niet verantwoordelijk 
voor dit dienstverband en aanschaf benodigdheden als schoenen, uniform, handboeien en mogelijk 
een slagwapen. Dus ook niet voor camera’s. In onze begroting is inzet capaciteit opgenomen dmv 
inzet uren.  
 
 
vragen 
 

1) Het is vreemd dat Oudewater, gezien de informatie in de rib en het antwoord van de 
portefeuillehouder de gehele pilot financiert. Waarom heeft het college hiervoor gekozen? 
Men had daar toch ook voor een verdeelsleutelkunnen kiezen?) 

2) Oudewater huurt capaciteit in. Oudewater vind het belangrijk maar is organisatorisch niet 
verantwoordelijk dat voor de boa’s voldoende middelen aanwezig zijn. Zeker middelen om 
hum veiligheid te waarborgen. Waarom heeft het college er voor gekozen om in dit geval dit 
wel te bekostigen en niet te verrekenen naar ratio? in bijvoorbeeld het uurloon? 

3) Wanneer bovenstaande stellingen en vragen anders zijn hoe moet de raad dan de informatie 
en het duidelijke antwoord van de portefeuillehouder interpreteren? 
 

Graag zie ik deze vragen in de komende raad van maandag 5 oktober beantwoord. 
 

René van den Hoogen 

Onafhankelijken 

 

 

 

 


