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Zwolle, 2 december 2014 
Geacht college, 
 
In de begroting van het ministerie van Veiligheid & Justitie heeft het kabinet aangegeven 
per 1 januari 2015 te stoppen met de zogenaamde pv-vergoeding. Deze vergoeding 
kregen gemeenten als bijzonder opsporingsambtenaren (BOA’s) handhavend optraden. 
Voor elk proces-verbaal dat zij schreven ontvingen gemeenten – afhankelijk van het feit 
waarvoor zij handhavend optraden – 25 of 40 euro. De minister stelde tijdens het 
begrotingsdebat in zijn beantwoording aan de Tweede Kamer dat deze maatregel 
succesvol is gebleken, omdat 86% van de gemeenten hiervan gebruik maakten. Door dit 
gebruik is het een ‘regulier handhavingsinstrument geworden’, zo stelde de minister. Hij 
voegde daaraan toe dat in de lokale driehoek wordt bepaald met welke instrumenten en 
hoe intensief er wordt gehandhaafd, en welke prioriteiten daarbij worden gesteld; of de 
bestuurlijke strafbeschikking wordt gebruikt, wordt lokaal bepaald.  
 
Ook Zwolle maakt gebruik van de diensten van BOA’s. Naast het uitschrijven van 
parkeerbonnen hebben zij toezicht en handhavingstaken in de openbare ruimte: het 
voorkomen van overlast, aanspreken op, en vervolgen van hufterig gedrag op straat. 
Samenwerking met de politie is daarbij van groot belang. Zeker nu Zwolle een toename 
ziet in het aantal outlaw motor gangs (OMG’s) en de door internationale ontwikkelingen 
gestimuleerde Jihadstrijders. Toezicht en handhaving kunnen hierbij de ogen en oren op 
straat zijn. De aankondiging van het kabinet om met de eerdergenoemde 
handhavingsvergoeding te stoppen brengt de VVD Zwolle tot de volgende vragen: 
 

- Behoort Zwolle tot de gemeenten die gebruik maakten van de pv-vergoeding; 
- Zo ja, wat betekent het wegvallen van deze vergoeding per 1 januari ’15 voor de 

toezicht –en handhavingstaken van de BOA’s; 
- Zo nee, waarom heeft Zwolle geen gebruik gemaakt van de pv-vergoeding; 
- Wat is in het verlengde van de toezicht –en handhavingstaken de status van het 

in het coalitieakkoord opgenomen onderzoek naar de keten van 
veiligheidsinstrumenten1. 

 
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw reactie. 
 
Namens de VVD Zwolle, 
Thom van Campen 

                                                        
1 “met het oog op het mogelijk ontstaan van hot spots van verminderde veiligheid en het vergroten van het 
oplossingspercentage van zaken met een hoge impact (zoals inbraken) willen we onderzoeken of de keten 
van veiligheidsinstrumenten aan zowel de preventieve als proactieve kant voldoende is en in welke 
omstandigheden en op basis van welke te formuleren criteria aanvullende instrumenten, binnen 
wettelijke kaders en met afspraken over registreren en bewaren van persoons- of bedrijfsgebonden 
gegevens, kunnen worden ingezet” (Coalitieakkoord 2014-2018, p. 8). 


