
 

02 juli 2019 

 

 

 

Vragen ex artikel 41, Onrust bij BOA’s Oss 

 

Geacht college, portefeuillehouder Toezicht en Handhaving, 
 

Op zaterdag 01 juli j.l. heeft het Brabants Dagblad op de voorpagina een artikel geplaatst over onrust 
bij de bijzondere opsporingsambtenaren (BOA’s) in Oss. Volgens het artikel zijn er problemen met het 
afdelingshoofd, is er sprake van een “angstcultuur” en een relatief hoog aantal ervaren medewerkers 
die ontslag nemen.  
De PvdA en SP fracties zijn geschrokken van de bevindingen in het artikel van het Brabants Dagblad 
en willen daarom onderstaande vragen stellen. 

 

1. Herkent de portefeuillehouder de situatie omtrent de BOA’s, zoals geschetst in het BD ? 
2. Is er sprake van een verziekte werksfeer op de afdeling Toezicht en Handhaving ?  

Zo ja, wat is daar tot nu aan gedaan ? 
3. Hoe hoog is het ziekteverzuim onder de BOA’s de laatste 5 jaren geweest ? 

Hoe hoog is het ziekteverzuim onder de BOA’s in vergelijking tot dat in andere gemeenten ? 
4. Klopt het dat “ervaren krachten bij bosjes weglopen”, zoals de vakbond ACP aangeeft ?  

Hoe hoog is het verloop onder de BOA’s de laatste 5 jaren geweest ? 
Hoe hoog is het verloop onder BOA’s in vergelijking tot dat in andere gemeenten ? 

5. Wat zijn de belangrijkste redenen dat de BOA’s ontslag hebben genomen ? 
6. Wat is het beleid m.b.t. de inzet van BOA’s bij (grote) evenementen, zoals bijvoorbeeld de 

kermis ? Welke afspraken zijn er gemaakt m.b.t. backup van de politie ? Worden beleid en 
afspraken over de inzet van BOA’s bij (grote) evenementen nageleefd ? 

7. N.a.v. klachten van leden heeft de vakbond ACP de kwestie aangekaart bij het 
gemeentebestuur. Zover wij uit het BD-artikel op kunnen maken, is het gemeentebestuur een 
gesprek met de vakbond ACP uit de weg gegaan. Klopt dit ? En zo ja, waarom is het 
gemeentebestuur niet in overleg gegaan met de vakbond ACP ? 

8. Hoe denkt de portefeuillehouder de geschetste situatie op te lossen, om te voorkomen dat nog 
meer BOA’s ontslag nemen en dat nieuwe potentiële kandidaten nog bereid zijn om als BOA 
te worden ingezet ? 
 

Namens de PvdA-Fractie,   Namens de SP fractie, 

 

Ehssane Gounou,    Jan Zoll 

Iris van Dinther     Marie-Therese Janssen 


