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Beste leden en burgerleden,
Op 13 november 2018 heeft u de motie pilot “Rent a BOA" (RM018-0036) aanvaard waarin u het college het volgende
opdraagt:
In 2019 te komen met het pilotproject Rent a BOA waarin de Boa’s ten dienste staan van onze inwoners;
De financiën van dit project op te zoeken binnen het surveillance takenpakket van de Boa's;
Deze pilot te evalueren en te rapporteren naar de gemeenteraad.
Hieronder geven wij aan hoe wij aan deze motie invulling hebben gegeven.

Pilot
In het kader van de gewenste pilot worden er momenteel 3 operationele acties voorbereid. Voor de uitvoering van de
acties wordt er door de Boa’s ook de samenwerking met het politie basisteam Bergen op Zoom opgezocht. Als datums
zijn de volgende dagen gekozen: 26 juni 2019 en 24 oktober 2019 voor de noordelijke wijken en 7 november 2019 voor
de zuidelijke wijken.
De doelen die zijn gesteld voor deze acties zijn de volgende:
het verbinden van de Boa’s aan de wijken;
het meer inzicht geven aan bewoners van de werkzaamheden van Boa’s;
het actief betrekken van bewoners bij de aanpak van specifieke problematieken in hun wijk;
het verder ontwikkelen van de samenwerking tussen Boa’s en het politie basisteam Bergen op Zoom.
Om deze doelen te bereiken en de bewoners erbij te betrekken zullen zij in aanloop naar de actiedagen actief worden
benaderd via o.a. Social Media, ook zal de reguliere pers worden geïnformeerd. Het doel hiervan is de bewoners te
activeren om hun wensen en ideeën te delen, zodat deze kunnen worden meegenomen en worden uitgevoerd op de
actiedagen.

Evaluatie
De drie acties worden in eerste instantie afzonderlijk geëvalueerd, wanneer een eindevaluatie zal worden opgesteld.
Deze eindevaluatie zal in december 2019 aan u worden aangeboden.
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Hiermee beschouwen wij de motie RM018-0036 als afgedaan.
Mocht u over deze brief nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met mevrouw B. Trimbos Klijs, bereikbaar via telefoonnummer (0164) 277391.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Hoogachtend,
het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom,

secretaris,

Dhr. Th TM. Wingens MPA

burgemeester,

Dhr. dfrf'ÄvPetter

