
Gemeenteraad Gooise Meren 
Schriftelijke vragen ex. artikel 33 Reglement van Orde 

 

Opvattingen van het college of burgemeester ex. artikel 33 Reglement van Orde. De griffie zorgt voor verspreiding. 

Beantwoording volgt zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 4 weken. 
 
 

Naam en fractie: Maarten Balzar, D66 

Datum indiening: 9 juni 2020 

Datum antwoord: 30 juni 2020 

Onderwerp: BOA en bodycam 

 
Vragen zijn ingediend als Vragenhalfuur vragen en worden schriftelijk beantwoord. 
 
Inleiding 
 
Recent is er discussie ontstaan over de uitrusting van BOA’s. De veiligheid van BOA’s lijkt niet altijd gegarandeerd te kunnen 
worden. Zie ook: 
 

- https://www.gooieneemlander.nl/cnt/dmf20200526_57650054/hilversumse-boa-s-krijgen-vanaf-maandag-een-
bodycam-het-wordt-spannend-als-de-horeca-weer-open-gaat 

 
- https://nos.nl/artikel/2335147-minister-wil-boa-s-niet-bewapenen-maar-in-12-gemeenten-is-wapenstok-al-de-norm.html 
 
- https://www.gemeente.nu/veiligheid/boa/bodycams-voor-boas-eerst-denken-dan-doen/ 
 
 
  
Vraag 1 
Beschikt de gemeente op dit moment al over bodycams waarvan de BOA’s gebruik kunnen maken? Bijvoorbeeld i.v.m. een 
pilot? 
 
Antwoord 
Nee 
 
Vraag 2 
Zo ja (zie vraag 1), wat zijn de ervaringen hiermee, hoe is het gebruik geregeld en hoe is de privacy geregeld? 
 
Antwoord 
Zie antwoord vraag 1 
 
Vraag 3 
Zijn er situaties geweest in Gooise Meren waarvan de portefeuillehouder zich had kunnen voorstellen dat BOA’s veiliger 
hadden kunnen  opereren met een bodycam? Bijvoorbeeld bij situaties rond de kermis, oud&nieuw viering? Zijn er 
toekomstige situaties waarvan de portefeuillehouder aanneemt dat bodycams het werk van BOA’s veiliger kan maken? 
 
Antwoord 
Tot op heden zijn er geen gevallen bekend van agressie/ geweld richting onze boa’s. Dit is echter geen garantie voor de 
toekomst. Uit onderzoek blijkt dat het gebruik van bodycams een preventieve werking heeft om agressie richting boa’s te 
verminderen, maar is geen gegarandeerd succes op veiligheid. Het effect is verschillend per situatie en vooral afhankelijk van 
hoe de drager van de camera er zelf mee omgaat.  
 
De boa’s moeten hun werk zo veilig mogelijk kunnen uitvoeren. Het gebruik van een bodycam kan in bepaalde situaties zoals 
bij evenementen, nieuwjaarsviering, kermis een positieve bijdrage leveren aan de veiligheid van de boa.  
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Vraag 4 
Zo nee (zie vraag 1), hoe staat de portefeuillehouder tegenover het idee om BOA’s uit te rusten met bodycams? Is er overleg 
geweest met de BOA’s van Gooise Meren over aanvullende uitrusting i.v.m. veiligheid? Is hierbij ook gesproken over de 
mogelijkheden van een wapenstok en/of pepperspray?  
 
Antwoord 
De boa’s moeten hun werk zo veilig mogelijk kunnen uitvoeren. Zij moeten dan ook beschikken over de juiste middelen die 
helpen hun veiligheid te waarborgen.  Met de boa’s is dan ook overleg over het gebruik van deze middelen. Een bodycam 
wordt door de boa’s als positief ervaren. Wel is het zo dat bodycams op het eerste gezicht vrij simpel lijken, maar in de 
praktijk veel aan die apparaten vast zit. Boa’s moeten bij het gebruik van bodycams wel verstand hebben van de techniek, 
beveiliging en privacywetgeving. Hierin zullen zij dan ook goed getraind moeten worden.  
 
Binnenkort starten een aantal gemeenten een pilot met het gebruik van een wapenstok door boa’s. Dit naar aanleiding van 
het incident op het strand in IJmuiden. Wij volgen deze pilot nauwgezet en op basis van de uitkomsten zal in overleg met de 
boa’s een standpunt worden ingenomen over het eventuele gebruik van dit middel. Het gebruik van pepperspray door boa’s is 
op dit moment vanuit Justitie nog niet mogelijk. Het gebruik van pepperspray wordt door de boa’s momenteel niet als 
meerwaarde gezien.  
 
Vraag 5 Indien bodycams gebruikt (kunnen) gaan worden, hoe gaat de implementatie verlopen? Denk hierbij aan overleg met 
de BOA’s, situaties waarbij de bodycams gebruikt worden en privacy afspraken. 
 
Mocht in de toekomst bodycams door onze boa’s gebruikt gaan worden, dan zal de implementatie hiervan projectmatig 
samen met onder andere de boa’s en het privacy team plaatsvinden. Zoals al aangegeven bij de beantwoording bij vraag 4 
zijn techniek, beveiliging en privacywetgeving noodzakelijke randvoorwaarden. Er zal dan ook een bodycamprotocol en een 
uitleesprotocol voor de beelden moeten komen. Door de Autoriteit Persoonsgegevens is aangegeven dat een Data Protection 
Impact Assessment opgesteld moet worden. Ook moet de ondernemingsraad formeel instemmen met het gebruik van 
bodycams en moeten de bodycams worden opgenomen in het register van verwerkingen. 
 


