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Onderwerp

Aanwijzing /Benoem i n g toezichthouder

Voorstel
1. De in bijgevoegd aanwijzingsbesluit vermelde persoon aan te wijzen als

toezichthouder en te benoemen als onbezoldigd ambtenaar met de titel van
opsporingsbevoegd heid.

Inleiding
De gemeente Weert heeft op ll januari 2016 (beschikking BOACAT2OL6/OO2) van het
ministerie van Justitie toestemming gekregen om binnen een zogenaamde'categoriale
aanstelling'een 25-tal Boa's te benoemen, naast de Boa's van de eenheid Stadstoezicht.
Deze categoriale aanstellingsmogelijkheid wordt benut om Boa's te benoemen als
onbezoldigd ambtenaar van de gemeente Weert, die vervolgens via Sinvest Management
8.V., hun werkzaamheden in Weert uitvoeren.
De gemeente huurt de Boa's in voor onder meer het horeca toezicht in het weekend en
overige toezichthoudende taken. De werving, selectie, opleiding, loonbetaling en
aansturing van deze Boa's vindt plaats doorSinvest Management 8.V.. Uiteraard vindt hun
inzet plaats in opdracht van de gemeente en in afstemming met de politie.

Beoogd effect/doel
Door het inzetten van Boa's beogen wij een gezond en veilig uitgaan te bevorderen.

Argumenten
1.1. Sinvest Management B.V. draagt een nieuwe functionaris voor.

Door meerdere Boa's te benoemen als onbezoldigd ambtenaar, is het mogelijk om
via deze samenwerking met een particuliere partner, ook andere gemeenten
gebruik te I aken van deze Boa's. Dat gebeurt in de praktijk ook. Met deze
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gemeenten (o.a. Echt-Susteren) wordt dan een samenwerkingsconvenant
afgesloten. Vanuit één pool van 25 boa's die in verschillende gemeenten zodat zij
op een breed terrein kennis en ervaring opbouwen. Wat ook hun inzet in Weert ten
goede. De functionarissen die voor benoeming worden voorgedragen zijn door de
heer H. Schobre (directeur Sinvest Management B.V.) voor de uit te oefenen
functie geschikt bevonden en worden door hem als zodanig aanbevolen. Hun
toezichthoudende taken hebben betrekking op de naleving van de APV. De
toezichthoudende bevoegdheid is gebaseerd op artikel 5:11van de Algemene wet
bestuursrecht. Geadviseerd wordt de functionaris aan te wijzen als toezichthouder,
hem te benoemen als onbezoldigd ambtenaar en hem daarbij de titel van
opspori ngsbevoegd heid te verlenen, conform bijgevoegd, daa rop betrekki ng
hebbend ontwerpbesluit.

Kanttekeningen
N.V.T.

Financiële, personele en juridische gevolgen
De aanstelling van de toezichthouder heeft geen consequenties voor het budget

Voor de inzet van ingehuurd Boa's in Weert zijn middelen gereserveerd in de begroting.

Begrotinqspost:
1400300/6343924

Beschikbaar bedraq:
Voor de inhuur van Boa's is voor 2016 een budget van € 131.437,00 beschikbaar. Binnen
dit budget worden door de gemeente toezichthouders ingehuurd van Sinvest Management
8.V..
Sinvest Management B.V. zorgt zelf voor voldoende beschikbare toezichthouders

Uitvoering/evaluatie
In opdracht van gemeente en politie worden boa's ingezet, met name op de
uitgaansavonden en bij grote evenementen.

Comm un icatie/ pa rtici patie
N.V.T.

Overleg gevoerd met
Intern:

Overleg gehad met budgethouder Hugo Janssen, teamleider van de afdeling
Vergunningen, Toezicht en Handhaving. Het betreft het budget met grootboeknummer
1400300, categorie 6343924.

Extern:
Sinvest Management B.V

Bijlagen
Aanwijzingsbesluit/akte van benoeming van de heer J.G.R. Willems
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GEMEENTE vyEERT

AANWI'Z,TNGSBESLUIT
AKTE VAN BENOEMING

Burgemeester en Wethouders van Weert en
De Burgemeester van Weert,
ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft;

Gelet op het bepaalde in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht en in artikel 6:2
van de Algemene plaatselijke verordening;

Besluiten:

De heer J.G.R. Willems, geboren te Roermond op 19 december 1969, met ingang van
heden:

1. aan te wijzen als toezichthouder, belast met het houden van toezicht op de
naleving van het bepaalde in de Algemene plaatselijke verordening (APV);

2. te benoemen als onbezoldigd ambtenaar met de titel van opsporingsbevoegdheid

Weert, 15 maart 2016

Burgemeester en Wetho
de secretaris, de bu

van Weert,
eijmans.


