
Aan het college van burgemeester en wethouders  
Postbus 18 
7550 AA Hengelo 
per e-mail via: raadsgriffie@hengelo.nl  
 
Hengelo, 5 januari 2022  
 
Schriftelijke vragen Bodycams voor BOA’s 
 
Geacht college,  
 
Op 17 juni 2020 heeft de gemeenteraad de motie “bodycams voor BOA’s” (ingediend door 
Lokaal Hengelo) aangenomen. In deze motie wordt opgeroepen om de BOA’s in dienst van 
de gemeente te voorzien van een bodycam. In de motie worden meerdere redenen voor de 
aanschaf van de bodycams genoemd. Zo krijgen BOA's tijdens hun werk regelmatig te 
maken met incidenten, variërend van verbaal tot fysiek geweld. Een bodycam kan hierbij 
preventief helpen. Daarnaast kan een bodycam als hulpmiddel meerwaarde hebben als 
bewijsmateriaal, bij de behandeling van klachten, bij de opsporing of vervolging van strafbare 
feiten en op verzoek van een BOA voor evaluatie van zijn eigen handelingen.  
Via via kreeg ik te horen dat de bodycams tot nu toe niet door de BOA’s gebruikt kunnen 
worden door technische problemen. Daarover heb ik de volgende vragen: 
 

1. Klopt het dat de bodycams tot nu toe niet gebruikt zijn door de BOA’s?  
 
Indien het antwoord op vraag 1 ja is: 

2. Komt het niet gebruiken van de bodycams door technische problemen? Zo ja, kunt u 
daar meer over vertellen? Zo nee, waarom worden ze dan niet gebruikt? 

 
3. Welke acties heeft u ondernomen om de bodycams z.s.m. in gebruik te nemen? Wat 

is het resultaat van deze acties en hoe komt het dat deze acties nog niet tot in 
gebruik neming van de bodycams hebben geleid? Wat zijn de kosten van de 
ondernomen acties? 
 

4. Welke acties onderneemt u op dit moment of gaat u in de toekomst ondernemen om 
de bodycams in gebruik te kunnen nemen? Welk tijdpad en welk kostenplaatje horen 
bij deze acties? 
 

5. Hoe hebben de BOA’s gereageerd dat zij de bodycams nog niet kunnen gebruiken? 
 

6. Heeft u de gemeenteraad geïnformeerd over het niet in gebruik nemen van de 
bodycams, ondanks de aangenomen motie? Zo ja, wanneer? Zo nee, waarom niet? 
 

7. Wanneer verwacht u de eerste resultaten van de evaluatie van het gebruik van de 
bodycams met de raad te delen? 
 

Ik wacht uw antwoord af,  
 
Marie-José Huis in ’t Veld 
Raadslid 
 


