
301

2 2 SEP 2022

Behandelaar; 

2 2 SEP 2022

Geachte leden van de fractie Lijst Fier, geachte heer Lanting,

Wij hopen u zo voldoende te hebben geïnformeerd.

//

Op 1 september 2022 ontvingen wij een verzoek van u tot het beantwoorden van enkele 
vragen aangaande de pilot Boa. In deze brief leest u de reactie van het college.

Fractie Lijst Fier, 
t.a.v. dhr. R. Lanting

Onze beantwoording
Vraag 1,2 en 3 gezamenlijk:
Wij begrijpen dat u nieuwsgierig bent naar de voortgang van de pilot Boa. Wij hebben echter 
geen tussenrapportage ingepland en beschikken dus ook niet over de informatie die u 
vraagt. Overeenkomstig de opzet van de pilot is de Boa op wisselende dagen gemiddeld 16 
uur per week op Vlieland. Dit gemiddelde komt tot stand door er soms een week niet te zijn 
en door er in andere weken juist meer te zijn. Bovendien geschiedt dit op wisselende dagen, 
waaronder ook avonden en weekend inzet. Dit alles om de voorspelbaarheid van de 
aanwezigheid van de Boa zoveel mogelijk te beperken, met als uiteindelijk doel om 
gedragsverandering bij de overtreders te bewerkstelligen. Tegen het einde van de pilot staat 
de evaluatie gepland. Vanzelfsprekend zullen wij u hierover informeren en met een voorstel 
komen voor een eventueel vervolg.
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Beantwoording vragen lijst Fier over de pilot Boa.

Uw vragen
In uw verzoek stelt u de volgende vragen:
1. De fractie van Lijst Fier verzoekt u de voltallige gemeenteraad schriftelijk te 

informeren over de voortgang van de pilot.
2. Wij verzoeken u in de voortgangsrapportage een alinea op te nemen met 

betrekking tot de vraag ‘hoe verder na afloop van de pilot periode’.
3. Wij verzoeken u na toezending van de voortgangsrapportage aan de 

gemeenteraad, een samenvatting daarvan op te nemen in UHK en daarmee de 
inwoners te informeren over het verloop van de pilot.
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