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Amendement extra uitbreiding Boa‘s

Indiener(s) stellen het volgende amendement voor bij voorstel Eerste 
begrotingswijziging Nieuw Beleid 2021 (B20.001812):

De raad besluit:

I. Het overzicht ‘Nieuw beleid 2021’ bij de Programmabegroting 2021 vast te 
stellen, waarbij incidenteel 2 fte extra aan toezicht en handhaving voor 2021 
en 2022 wordt toegevoegd (€174.000 euro per jaar) te dekken uit de 
algemene reserve;

II. De financiële ontwikkelingen per programma vast te stellen, zoals voorgesteld 
in het overzicht ‘Nieuw beleid 2021’; 

III. De eerste begrotingswijziging op de begroting 2021 vast te stellen; 
IV. De aangepaste meerjarenramingen 2022-2024 voor kennisgeving aan te 

nemen;
V. Voor de Kadernota 2022, die gevormd wordt vanuit het proces Zero Based 

Begroten, een scenario op te nemen waarin de extra 2 fte aan toezicht en 
handhaving structureel wordt ingepast.

Toelichting 
Indiener constateert dat de afdeling toezicht en handhaving, in het bijzonder de Boa’s, 
steeds meer taken en bevoegdheden krijgen overgedragen van de politie. Dit leidt binnen 
de gemeente Dronten tot het maken van keuzes en prioritering in de werkzaamheden, 
vanwege de huidige onderbezetting. Dit gaat gepaard met een hoge werkdruk, zeker 
gezien de situatie rondom Corona, die vraagt om extra inzet. Ook ontwikkelingen als 
ondermijning vragen extra werkzaamheden rondom toezicht en handhaving.

Indiener is daarom van mening dat de voorgestelde uitbreiding van 2 fte naar een totaal 
van 4,5 fte voor Boa’s onvoldoende is. De indiener is van mening dat op bovenstaande 
werkzaamheden geen prioritering plaats zou moeten vinden en de gemeente Dronten 
een adequate bezetting aan Boa’s moet hebben, overeenkomend met het advies uit de 
Quickscan. Daarom wordt voorgesteld om, bovenop de 2 fte uitbreiding die door het 
college wordt voorgesteld, nog 2 extra fte’s toe te voegen. Ondanks de beperkte ruimte 
in de algemene reserve, is de indiener van mening dat 2 extra fte een wezenlijke 
bijdrage levert aan het algemeen belang en is de absolute noodzaak van de uitbreiding 
doorslaggevend voor dit amendement. De gemeente Dronten voldoet op dit moment niet 
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aan de normen van toezicht en handhaving die de wet ons voorschrijft én die wij onszelf  
hebben gesteld. Door dit amendement kunnen we de komende 2 jaar in ieder geval wél 
aan die normen voldoen.

In eerste instantie wordt voorgesteld om de 2 extra fte incidenteel, voor 2 jaar, toe te 
voegen waarbij de kosten (€174.000 euro per jaar) worden gedekt uit de algemene 
reserves. Indiener kiest bewust voor 2 jaar, omdat mensen geworven en ingewerkt 
moeten worden voordat zij volop mee kunnen draaien. Vervolgens wordt voorgesteld om 
bij de Kadernota 2022, die wordt gevormd vanuit het proces Zero Based Begroten 
waardoor de raad keuzes gaat maken tussen scenario’s als het gaat om de beïnvloedbare 
budgetten en inzet, in ieder geval een scenario of keuze op te nemen waarin de 2 extra 
fte aan toezicht en handhaving ook structureel worden ingepast. Er wordt dus hoe dan 
ook nog een heroverweging gemaakt over de inzet van de 2 extra fte bij de Kadernota 
2022. Mocht de raad dan besluiten prioritering te geven aan andere taken en inzet, dan 
blijft de 2 extra fte aan toezicht en handhaving incidenteel en loopt na 2022 af. Mocht de 
raad hiertoe wel besluiten, dan vervalt de incidentele onttrekking van €174.000 uit de 
algemene reserve voor 2022.


