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Onderwerp

Samenwerkingsconvenant boa's met gemeente Nederweert

Voorstel

Te besluiten om met de gemeente Nederweert bijgevoegd samenwerkingsconvenant aan
te gaan ten behoeve van de benoeming en aanstelling boa's.

Inleiding

De gemeente Nederweert heeft verzocht om een samenwerkingsconvenant boa's af te
sluiten met de gemeente Weert. Dit om sneller de inzet van in te huren boa's in die
gemeente mogelijk te maken ten behoeve van het toezicht in het kader van de Drank- en
Horecawet. Sneller dan via de anders te volgen procedure, die zonder zo'n convenant
nodig is. Daarnaast ook voor een flexibelere en efficiëntere inzet van de in te huren boa's
Met de gemeente Peel en Maas, de gemeente Echt-Susteren en de gemeente Eijsden-
Margraten zijn ook al dergelijke samenwerkingsconvenanten aangegaan.

Beoogd effect/doel

Op basis van het samenwerkingsconvenant is de gemeente Nederweert in staat om op een
betere wijze in te huren boa's in te zetten.
Daarnaast heeft de samenwerking met meerdere gemeenten voor de gemeente Weert als
voordelen dat de poule aan boa's groter wordt. Daarmee nemen de mogelijkheden toe om
eens een andere boa, met zijn eigen ervaringen en met een onbevangen en frisse blik ook
in Weert toezicht te laten uitoefenen. De kennis en kunde van de poule als geheel wordt
positief beinvloed bíj toename van de poule met mogelijk inzetbare boa's. Het zal leiden
tot een grotere samenwerking tussen de betreffende gemeenten.
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Soort besluit: Besluit college Vergadering B&W van 20-L2-20I6
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In te vullen door het B&W secretar¡aat:

frn*oora! Akkoord met tekstuele aanpassing door portefeuillehouder
tr Anders, nl.: )
Beslissins d.d.: 2_Õ- \Z-ZOl 6 Nummer:

¡ Niet akkoord

F Gewijzigde versie
n A-stuk
tr B-stuk
tr C-stuk

I aantal 2
1

L5

Illl |ltil ililt iltil ltllt lttil tilil ilil ilil ilil ilil ililt ilil



Zie het advies over de eerder aangegane samenwerkingsconvenanten boa's, o.a. met de
gemeente Eijsden-Margraten (BW-005466,22 januari 2013 nummer 2).

Kanttekeningen en risico's

n.v.t.

Financiële, personele en juridische gevolgen

n.v.t.

Uitvoering/evaluatie

n.v.t.

Comm unicatie/ partici patie

n.v.t.

Overleg gevoerd met

Intern:

- Gerard van der Hoeven, hoofd WH
- Ton Lemmen, kabinetschef

Extern:

- Mevrouw M. Lucassen, gemeente Nederweert
- Mevrouw R. Faber, chef RBT Weert (politie)

Bijlagen

- Advies aan B&Wbeslult: BW-o05466,22 januari 2013 nummer 2
(samenwerki ngscônvenâ nt met gemeente EUsden- Marg raten).

- Voorstel aan en besluit van B&W Nederweert.
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Sa menwerki n gsconvena nt
De gemeenten Weert en Nederweert, ingevolge het bepaalde in artikel 171 Gemeentewet
vertegenwoordigd door hun burgemeesters, ter uitvoering van het besluit van burgemeester en
wethouders van Weert d.d. 20 december 2016 en het besluit van burgemeester en wethouders van
Nederweert d.d. 25 oktober 2016, alsmede ter regeling van de vereiste instemming met het
verleende mandaat als bedoeld in artikel 10:4 AWB,

BESLUITEN:

In het kader van toezichthoudende taken door Buitengewoon Opsporingsambtenaren (hierna te
noemen BOA's) in beider gemeenten, bij de benoeming en aanstelling van deze BOA's samen te
werken per 1 januari 2077.
Deze samenwerking beoogt de werkzaamheden van de reeds aangestelde en benoemde, alsmede
nog te benoemen en aan te stellen BOA's mogelijk te maken op het gezamenlijke grondgebied van
beider gemeenten. Ieder der gemeenten draagt zelf de kosten van de feitelijke inzet van de op
haar grondgebied in te zetten Boa's en zal daartoe individueel worden gefactureerd door de
organisatie welke de functionarissen levert.

De gemeente Weert treedt in deze op als "werkgever" in de zin van de wettelijke aanstellingseisen
voor BOA's in onbezoldigde dienst, in de functie van BOA Domen 1, zoals genoemd in de
Beleidsregels Buitengewoon Opsporingsambtenaar van het Ministerie van Veiligheid en Justitie
van juni 2016.

Partijen komen overeen de taken, zoals deze zijn opgenomen in het Besluit Buitengewoon
Opsporingsambtenaar, onder eindverantwoordelijkheid te brengen van de gemeente Weert.
Het betreft de volgende artikelen:
Art. 9lid 1 BBO: werkgever dient een aanvraag tot het verlenen van de akte in etc.
Art. 41 lid 1 BBO: werkgever verschaft de toezichthouder(s) en de direct toezichthouder(s) alle
door hen gewenste informatie met betrekking tot de in dienst zijnde werkzame buitengewoon
opsporingsam btenaar.
Art.42 BBO: werkgever zendt terstond een afschrift van een klacht over het optreden van
een buitengewoon opsporingsambtenaar betreffende de uitoefening van diens bevoegdheden als
buitengewoon opsporingsambtenaar aan de toezichthouder en de direct toezichthouder. Bij de
afhandeling van de klacht neemt de werkgever het oordeel van de toezichthouder over de
rechtmatigheid en behoorlijkheid van de uitoefening van die bevoegdheden in acht.

De burgemeester van de gemeente Nederweert wordt gemandateerd zelfstandig verantwoordelijk
voor de afhandeling van klachten aangaande het optreden van de in deze overeenkomst bedoelde
BOA's, indien en voor zover dat optreden plaats vindt binnen het grondgebied van de gemeente
Nederweert.
Van ingekomen klachten zal per direct een kopie ter informatie worden toegezonden aan de
burgemeester van de gemeente Weert.

Het bevoegd gezag van de politie-eenheid Limburg is akkoord met dit samenwerkingsconvenant.

Middels ondertekening van dit convenant stemt de gemandateerde tevens in met het mandaat als
hierboven genoemd (art 10:4 AWB).

Weert, .. Nederweert,

A.A.M.M. Heijmans
burgemeester

H.F.M Evers
burgemeester


