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Onderwerp:
Pilot pool handhavingsreservisten

Op welke gronden deze briefŶ/Waarom nu voorgelegd?
In de afgelopen tijd is er een groot beroep gedaan op de boa’s en de verwachting is 
dat dat zal blijven. We merken ook dat we geregeld te maken hebben met een 
piekbelasting. Of het nu gaat om de handhaving van de maatregelen rondom corona 
of juist de benodigde capaciteit voor bijvoorbeeld evenementen als het land weer 
opengaat, we hebben meer boa’s nodig die we flexibel en slim kunnen inzetten. Met 
een steeds professionelere inzet. De werving en het behoud van boa’s is niet 
eenvoudig. Voldoende volume bij piekbelastingen is daarbij een lastige opgave. 
Handhavingsreservisten kunnen hier een actieve en directe bijdrage aan leveren door 
de reguliere boa’s te versterken in tijden van grote vraag naar boa capaciteit. Daarom 
wil Rotterdam bouwen aan een pool van reservisten. Mensen die, getraind en 
toegerust, ingezet kunnen worden, vooral op piekmomenten.

De wethouder Handhaving, Buitenruimte, Integratie en Samenleving gaat een pilot 
uitvoeren voor het opzetten van een pool van handhavingsreservisten. Stadsbeheer 
Toezicht en Handhaving heeft een projectteam opgestart dat aan de slag is om alle 
relevante zaken (profiel en inzet reservist, financiële regelingen en 
arbeidsvoorwaarden, opleiding en training, uniform en uitrusting, werving en selectie, 
en financiering) uit te werken om handhavingsreservisten te kunnen werven, op te 
leiden en in te zetten. De pilot zal snel van start gaan en we houden u op de hoogte 
van het verloop ervan.

Relatie met het coalitieakkoord/collegewerkprogramma/begroting/eerder 
aangenomen moties en gedane toezeggingen:
Niet van toepassing.
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Toelichting:
Pilot pool van handhavingsreservisten
Onderstaand wordt op hoofdlijnen een uitwerking aangegeven voor de pilot pool 
handhavingsreservisten. Tevens wordt aangegeven welke zaken nader onderzoek 
behoeven en wat de vervolgstappen zijn.

Toezicht
Boa’s met politiebevoegdheden (zoals die in Rotterdam) staan onder direct toezicht 
van de politie en onder formeel toezicht van het Openbaar Ministerie. De driehoek 
heeft op 15 december ingestemd met de pilot pool handhavingsreservisten. De 
voorbereiding van de pilot en de inzet wordt uitgewerkt in overleg met de politie en 
OM.

Inzet handhavingsreservisten
Actiematige en specifieke, tijdelijke inzet leent zich het meest voor inzet van 
reservisten. Te denken valt aan het volgende (niet-limitatieve) overzicht van soorten 
taken en voorbeelden:
- inzetbaar op lichte strafrechtelijke gedragingen (heterdaad), bijv. opruimplicht 

hondenpoep, afval op straat, parkeren op het trottoir of dubbel parkeren;
- parkeeroverlast, bijv. rondom evenementen (Marathon, Rotterdam Unlimited/ 

Zomercarnaval, etc.) en parken;
- verkeersregelaar bij incidenten (aanvullende opleiding);
- reguliere surveillance (“blauw op straat”);
- surveillance koopavond;
- versterking bij evenementen;
- versterking van uitvoering van reguliere werkzaamheden bij een (corona)crisis en 

incidenten of de nasleep van een crisis en incidenten.

Opleiding en training
Boa’s zijn verbonden aan landelijke wettelijke (opleidings-)eisen en regels (o.g.v. 
Beleidsregels boa). De boa-opleiding is de basisopleiding voor alle boa’s van alle 
domeinen. In de boa-opleiding wordt de basis- kennis en -vaardigheid met betrekking 
tot wet- en regelgeving en het voeren van bekeuringsgesprekken bijgebracht. De 
opleiding van 4 dagen (HBO+ niveau) of 10 dagen (MB03+ niveau) wordt afgesloten 
met een examen en bij het behalen van de opleiding krijg je een getuigschrift. Na het 
behalen van de boa-opleiding krijgen de handhavingsreservisten het eerste jaar een 
verkort opleidingsprogramma binnen Stadsbeheer, bestaande uit 9 lesdagen, 
bestaande uit: RTGB/mentale- en fysieke weerbaarheid, gebruik bodycam/portofoon, 
en communicatie en casuïstiek-training. Optioneel kan hier nog de 3-daagse training 
verkeersregelaar aan worden toegevoegd en is afhankelijk van de taken waarop de 
handhavingsreservisten worden ingezet.

Na het behalen van de examens wordt bij de dienst Justis (J&V) een akte van 
opsporingsbevoegdheid aangevraagd. Zodra de akte van opsporingsbevoegdheid is 
verstrekt wordt men beëdigd als boa. Vanaf dat moment is de boa bevoegd en
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inzetbaar als boa op straat. In afwachting van de boa-beëdiging zijn de 
handhavingsreservisten eventueel wel al inzetbaar als toezichthouder.

De boa-bevoegdheid is 5 jaar geldig. Om deze bevoegdheid na 5 jaar te kunnen 
verlengen dienen na het eerste jaar vier modules binnen het Permanente Her- en 
Bijscholing (PHB) te worden behaald. Deze modules kunnen in 11 lesdagen worden 
behaald verspreid over 4 jaar.

Gestreefd wordt naar het starten van een opleidingsklas van maximaal 15 kandidaten 
in het eerste kwartaal van 2022. Het aantal van 15 kandidaten past binnen de 
geldende coronamaatregelen voor de opleiding van handhavers. De totale maximale 
opleidingskosten voor opleiding en PHB worden geraamd op C 63.750,-

Werving en selectie
Werving van handhavingsreservisten voor de pilot vindt in eerste instantie onder de 
circa 12.000 ambtenaren binnen het concern plaats. Ambtenaren die reeds in het 
bezit zijn van een boa-diploma hebben een pré. Tevens wordt ook geworven uit de 
uitstromende collega’s bij Toezicht en Handhaving die elders in het concern aan de 
slag zijn gegaan.

Voor de werving wordt een wervingscampagne binnen het concern opgezet. Een 
selectiecommissie wordt aangesteld voor het selecteren van de kandidaten.

Uniform en uitrusting
De handhavingsreservisten worden voorzien van een boa-uniform, sportkleding en 
boa-uitrusting. De kosten voor uniform en uitrusting voor 15 handhavingsreservisten 
bedragen in totaal C 118.755,-.

Tijdpad pilot 
De planning is:
- in het eerste kwartaal 2022 de pool van 15 handhavings-reservisten te werven en 

op te leiden;
- begin van het tweede kwartaal 2022 de handhavingsreservisten op straat 

operationeel in te kunnen zetten;
- in het eerste kwartaal 2023 de pilot te evalueren.

Financiële en juridische consequenties/aspecten:
Financiële consequenties:
Met het oprichten van een pool van handhavingsreservisten zijn kosten gemoeid. De 
komende weken worden deze kosten in beeld gebracht en uitgewerkt. Voor deze pilot 
zullen de eenmalige kosten worden vrijgemaakt uit budget van Stadsbeheer Toezicht 
en Handhaving. Als de pilot slaagt en de pool handhavingsreservisten wordt 
voortgezet dan wordt getracht (een deel van) de versterkingsgelden vanuit het Rijk 
hiervoor aan te wenden, waarbij structureel landelijk 25 miljoen euro wordt 
vrijgemaakt voor boa’s (waarvan 5,5 miljoen voor groene boa’s).
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De komende tijd overlegt het ministerie van J&V met onder meer werkgevers, de VNG 
en het ministerie van LNV over de wijze waarop dit het beste kan worden 
vormgegeven. Het streven van J&V is om in het voorjaar van 2022 hierover 
duidelijkheid te scheppen. Als de versterkingsgelden van het Rijk niet kunnen worden 
ingezet dan ontstaat een dekkingsvraagstuk binnen de begroting voor 2023.

Eenmalige kosten
Onderstaande eenmalige kosten voor 15 handhavingsreservisten betreffen een 
raming:
- opleiding en training: C 63.750,
- wervingscampagne: C 5.100,
- uniform en uitrusting: C 118.755,
- loonderving tijdens opleiding C 88.600,-

Totale kosten C 276.205,-

Structurele kosten
Onderstaande structurele kosten voor de inzet van 15 handhavingsreservisten, voor 
minimaal 180 uur per reservist per jaar, betreffen een raming:
- vergoeding (bezoldiging): C 50.000,-bruto per jaar

Personele consequenties:
De handhavingsreservisten worden voor de pilot vanuit de gemeentelijke organisatie 
geworven. Met de pool van handhavingsreservisten kan flexibel de bestaande inzet 
van boa’s worden vergroot.

Opleiden
Boa’s zijn verbonden aan landelijke wettelijke (opleidings-)eisen en regels (o.g.v. 
Beleidsregels boa). De opleiding kent dus een verplicht karakter. Op opleidingen met 
een verplicht karakter zijn de volgende spelregels van toepassing (conform het 
concernbeleid, studiefaciliteitenregeling):

- Er is recht op een volledige vergoeding;
- Studietijd is werktijd (inclusief mogelijke compensatie van privétijd);
- Maximaal 20 uur studieverlof per jaar;
- Geen terugbetalingsverplichting.

De ambtenaar volgt de verplichte opleiding onder werktijd. Hierdoor is de ambtenaar 
gedurende de opleiding minimaal 14 werkdagen (4+9 voor de verkorte opleiding + 1 
examendag) en maximaal 20 werkdagen (10 + 9 voor de standaard opleiding + 1 
examendag) niet inzetbaar in eigen werk. De kosten van de gederfde inzet tijdens de 
opleiding zijn opgenomen in de totale kosten van de pilot.

Inzet en vergoeding
De inzet van een handhavingsreservist is altijd in eigen tijd (weekend, roostervrije dag 
of verschoven vrije dag). Indien een handhavingsreservist in reguliere tijd werkt dient
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een vakantiedag te worden opgenomen. Elke handhavingsreservist dient op jaarbasis 
minimaal 180 uur te worden ingezet conform artikel 2.4 (oproepovereenkomst) van de 
gemeentelijke cao. Dit vanwege de minimale inzet van 15 uur per maand.

De aard van de functie van de handhavingsreservist is gebaseerd op de functie in 
FSK 6. Voor de inschaling wordt de lijn (concernregels) aangehouden die bij reguliere 
aanstellingen wordt gehanteerd voor de functie van Handhaver.

De vergoeding (bezoldiging) van de inzet van 15 handhavingsreservisten die ieder 
minimaal 180 per jaar worden ingezet bedraagt totaal gemiddeld minimaal C 50.000,- 
bruto per jaar.

Juridische aspecten:
Boa’s met politiebevoegdheden (zoals die in Rotterdam) staan onder direct toezicht 
van de politie en onder formeel toezicht van het Openbaar Ministerie. Voor het 
opzetten van een pool van handhavingsreservisten, bestaande uit boa’s, is 
instemming nodig van de gezagsdriehoek. Deze instemming is op 15 december 2021 
verleend in de gezagsdriehoek. De voorbereiding van de pilot en de inzet wordt 
uitgewerkt in overleg met de politie en OM.

Boa’s zijn verbonden aan landelijke wettelijke (opleidings-)eisen en regels (o.g.v. 
Beleidsregels boa). Naast de boa-opleiding dient jaarlijks de Regeling Toetsing 
Geweldsbeheersing (RTGB)-opleiding gevolgd te worden voor het toepassen van de 
geweldsbevoegdheid.

Wij vertrouwen erop u hiermee op dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.

Burgemeester en Wethouders van Rotterdam,

De secretaris, De burgemeester,

V.J.M. Roozen A. Aboutaleb

Bijlage(n):
Geen.
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