
Vragen voor het vragenuur van 16 november 2022 van 15.30 – 16.20 uur (nieuwe raadzaal)

I Vragen van de VVD-fractie over journalist die zich voordoet als BOA (Ietje Jacobs)

De fractie van de VVD werd afgelopen weekend opgeschrikt door onderstand bericht:
Journalist loopt in boa-uniform door Stad en doet zich voor als handhaver | OOG Radio en Televisie 
(oogtv.nl)
De VVD is geschrokken van het filmpje, maar laten we vooropstellen dat het goed is dat dergelijke 
dingen als dit aan de kaak worden gesteld. Zeker als dit op een manier gebeurt waarbij het te goeder 
trouw is. Maar de keerzijde is dat mensen die slechte bedoelingen hebben ook heel makkelijk aan 
een dergelijk uniform kunnen komen. Waarbij ze zich als boa presenteren. Wij schrikken van hoe 
makkelijk dit blijkbaar kan.

We hebben daarover de volgende vragen:

1. Deelt het college de schrik van de fractie van de VVD dat blijkbaar nep-boa’s in onze  
gemeente kunnen rondlopen? 

2. Hoe schat u het risico in dat dit gebeurt met onjuiste intenties en welke acties gaat/kunt u 
ondernemen om dit te kunnen voorkomen? 

3. Blijkbaar zijn er in ons land diverse verschillende uniformen voor BOA’s in omloop, zou het 
helpen als daar eenheid in komt? Wilt u zich hier voor inzetten? Wat kunt u samen met de 
VNG doen om de controle te verbeteren en misbruik van uniformen te voorkomen?

II Vragen van de fractie van de ChristenUnie over intrekken vrijstelling voor gratis gebruik 
afvalbrengstations door kringlooporganisaties (Peter Rebergen).

We hebben begrepen dat de vrijstelling voor gratis gebruik van de afvalbrengstations door 
kringlooporganisaties per1 januari 2023 is ingetrokken (met overgangsperiode tot 1 april 2023). Dit 
betekent dat zij het grof vuil dat zij als gevolg van hun activiteiten verzamelen niet meer gratis weg 
kunnen brengen.  

We hebben signalen gekregen dat dit voor de kringlooporganisaties op een zeer slecht moment 
komt. Na de coronacrisis hebben ze nu te maken met stijgende kosten voor energie, huur en 
loonkosten als gevolg van de energiecrisis en de inflatie.  Wanneer zij voor al het afval moeten 
betalen, kan dit grote gevolgen hebben voor de kringlooporganisaties. Dit terwijl deze organisaties 
bijdragen aan een circulaire gemeente door middel van hergebruik.

De fractie van de ChristenUnie vindt daarom ook dat deze organisaties niet gestraft moeten worden 
voor het uit het afval halen van herbruikbare spullen. 

Vraag:
Op welke manier wil het college omgaan met de kringlooporganisaties die een bijdrage leveren aan 
de circulariteit, maar nu mogelijk moeten gaan betalen voor het grof vuil?
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