
MOTIE 22 van 2021
Extra jeugdboa’s structureel in dienst nemen

Hierdoor delen wij u mede, dat wij onder verwijzing naar artikel 44, 
Reglement van Orde, een motie met als onderwerp ‘Extra jeugdboa’s 
structureel in dienst nemen’, betrekking tot het raadsvoorstel met 
registratienummer 113065-2021 met als onderwerp ‘Begroting 2022-2025’, 
van de raadsvergadering van 4 November 2021.

De motie luidt als volgt;

De raad van de gemeente Velsen constateert dat;

- Jeugd (drugsoverlast) in Velsen hand over hand toe neemt.
- De ingezette Jeugd Boa’s hun werk naar volle tevreden uitvoeren, maar 

deze jeugdboa’s zijn aangesteld met incidenteel geld.
- Ondermijning de kop opsteekt en alles op alles gezet moet worden om dit 

te voorkomen.
- Velsen 12 Boa’s in dienst heeft en het wenselijk is dat er uitbreiding van de 

Boa’s gerealiseerd wordt.

En verzoekt het college:

- Bij de perspectiefnota 2022 met voorstellen te komen om de 2 Jeugdboa’s 
structureel in de begroting op te nemen.

- Tevens bij de perspectiefnota 2022 met voorstellen te komen om extra 
reguliere Boa’s aan te trekken en in de begroting op te nemen.
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Toelichting:
Er is geconstateerd, dat de drugsoverlast en jeugdoverlast in Velsen steeds 
grotere vormen aanneemt.
De wijkplatforms Zee en Duinwijk/ IJmuiden-Noord en Zuid, en Velsen -Noord 
luiden de noodklok.
Bij deze wijkplatforms staat bestrijding van jeugd en drugsoverlast hoog op 
hun prioriteitenlijst.
Daarnaast moet gezorgd worden dat ondermijning bestreden en aangepakt 
wordt.
Door het college zijn twee jeugdboa’s met incident geld voor 2022 
aangesteld. Deze twee jeugdboa’s hun werk naar tevredenheid uitvoeren. 
Omdat deze werknemers geen zekerheid hebben dat zij ook in 2023 hun 
baan nog hebben ivm financiële middelen, is de kans zeer groot dat zij kiezen 
voor vast werk elders.
Het is dus noodzakelijk, zeker gelet op het grote draagvlak in de 
samenleving, dat deze twee jeugdboa’s op structurele basis vanaf 2023 in 
dienst van de gemeente Velsen worden aangesteld. Het heeft geen invloed 
op de begroting van 2022, maar kan verwerkt worden in de 
meerjarenbegroting.
De dekking kan mogelijk gevonden worden in de extra structurele gelden die 
de gemeente Velsen van het Rijk tegemoet kan zien. 
Naast de aanstelling van de twee jeugdboa’s is het ons inziens noodzakelijk 
dat de fte’s van de Boa’s uitgebreid wordt van 12 fte’s naar 15/16 fte’s.
Velsen heeft verhoudingsgewijs weinig Boa’s in relatie tot de ( 
grootstedelijke) problematiek en de verspreide ligging van de diverse kernen 
in vergelijking met andere gemeenten.
Het is daarom van belang dat het  college deze uitbreiding realiseert en bij de 
behandeling van de perspectiefnota 2022 hiervoor met een voorstel komt.


