Samenwerkingsconvenant BOA's leerplicht Weert-Leudal
Ondergetekenden

De gemeente Leudal, te dezen ingevolge het bepaalde in artikel 171 Gemeentewet
rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar burgemeester, handelend ter uitvoering van het
besluit van het college van burgemeester en wethouders van...........(datum beslissing
B&W), hierna te noemen'opdrachtgever';

te dezen ingevolge het bepaalde in artikel L7I Gemeentewet
rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar burgemeester, handelend ter uitvoering van het
besluit van het college van burgemeester en wethouders van
.(datum beslissing
B&W), hierna te noemen'opdrachtnemer';
De gemeente Weert

Hierna samen te noemen: 'partijen'
en afzonderlijk als "Partij"
Overwegende dat:
- Partijen op fdatum], ten behoeve van een betere diensWerlening aan jongeren,
ouders en samenwerkingspartners en het volgen van een eenduidige en consistente
handhavingsstrategie, in een samenwerkingsovereenkomst hebben afgesproken en
vastgelegd om alle uitvoerende taken op het gebied van de Leerplichtwet 1969 op te
dragen aan de Gemeente Weert met ingang van 1 augustus 2018;
- Partijen in het besluit d.d. .........toestemming hebben gegeven het mandaat voor deze
uitvoerende taken door te mandateren aan bij de Gemeente Weert én Gemeente
Leudal werkzame leerplichtambtenaren. Hierdoor kunnen deze leerplichtambtenaren
hun uitvoerende taken op het gebied van de Leerplichtwet 1969 uitvoeren bij de
Partijen waarvoor zij niet werkzaam zijn en niet als ondergeschikte kunnen worden
aangemerkt (conform art. 10:4 Awb);
- Vanaf 1 augustus 2018 alle uitvoerende taken op het gebied van leerplicht
gezamenlijk en regionaal worden uitgevoerd vanuit het bij de Gemeente Weert
ondergebrachte team Leerplicht en RMC, welk faciliterend optreedt;
- De leerplichtambtenaren binnen het team regionaal werken en in het kader van hun
taakuitvoering alle leerplichtige jongeren oppakken die woonachtig zijn binnen één
van beide gemeenten;
- De leerplichtambtenaren die werkzaam zijn als buitengewoon opsporingsambtenaar
zijn opgenomen in bijlage I bij deze overeenkomst;
- Partijen de samenwerkingsovereenkomst vanaf 1 augustus 2018 zijn aangegaan voor
onbepaalde tijd.
Partijen komen overeen dat de taken van de niet ondergeschikte leerplichtambtenaar,
zoals deze zijn opgenomen in het Besluit Buitengewoon Opsporingsambtenaar, onder
eindverantwoordelijkheid te brengen van de Partij waarvoor zij op het moment van het
uitvoeren van de (ondergemandateerde) taken optreedt.
Het betreft de volgende artikelen:

Art. 9 lid 1: werkgever dient een aanvraag tot het verlenen van de akte in bij Onze
Minister.
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Partijen komen overeen, dat het aanvragen van de akte bij Onze Minister een
verantwoordelijkheid is van Partijen, waarbij iedere afzonderlijke Partij een aanvraag
tot het verlenen van de akte indient voor de Leerplichtambtenaren om op te treden
binnen de gemeentegrenzen van deze Partij. Aldus zal de niet ondergeschikte (want
niet in dienst van) ondergemandateerde verantwoording afleggen aan de Partij binnen
wiens grondgebied zij de uitvoerende taken uitoefent.

Art. 41 lid 1: werkgever verschaft de toezichthouder(s) en de direct toezichthouder(s)
alle door hen gewenste informatie met betrekking tot de in dienst zijnde werkzame
buitengewoon opsporingsambtenaren.
- Partijen komen overeen dat zij deze bepaling overeenkomstig zullen toepassen op
niet ondergeschikte buitengewone opsporingsambtenaren die deze uitvoerende
taken op hun grondgebied uitoefenen (op basis van het aanwijzingsbesluit van de
relevante Partij).

Art.42lid 1: werkgever zendt terstond een afschrift van een klacht over het optreden
van een buitengewoon opsporingsambtenaar betreffende de uitoefening van diens
bevoegdheden als br"ritengewoon opsporingsamhtenaar aan de toezichthouder en de
d i rect toezichthouder.
- Partijen komen overeen dat zij deze bepaling overeenkomstig zullen toepassen op
niet ondergeschikte buitengewone opsporingsambtenaren die deze uitvoerende
taken op hun grondgebied uitoefenen (op basis van het aanwijzingsbesluit van de
relevante Partij).
- Dat betekent dat Partijen terstond een afschrift van een klacht over het optreden
van een niet ondergeschikte zullen zenden aan de toezichthouder en de direct
toezichthouder.
- Op klachten, ingediend tegen een gedraqing van een functionaris van het team
die geen grondslag heeft in de Algemene wet bestuursrecht, is de interne
klachtenprocedure van toepassing.
Art. 42lid 2: 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.
- Partijen komen overeen dat zij deze bepaling overeenkomstig zullen toepassen op
niet ondergeschikte buitengewone opsporingsambtenaren die deze uitvoerende
taken op hun grondgebied uitoefenen (op basis van het aanwijzingsbesluit van de
relevante Partij).
- Partijen komen overeen dat bij de afhandeling van een klacht de Partij waarvoor
de niet ondergeschikte optrad, het oordeel van de toezichthouder over de
n n
g
van
n ng van
u
en
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acht neemt.

Partijen komen verder overeen:
De betreffende boa's zijn hierbij bevoegd om te handhaven binnen het grondgebied van
de gemeenten en de aan hen toegekende boa-bevoegdheden toe te passen in geheel
Nederland.

Hct bevoegd gezag van de regio fnaam] (de politiechef fregio]) is d.d.
akkoord gegaan met deze overeenkomst,
De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en kan door de betrokken
partijen op elk moment opgezegd worden. Opzegging gebeurt schriftelijk bij de regionaal
coördinator BOA van de Regiopolitie fregio].

Ondertekening:
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Gemeente Weert

Gemeente Leudal

Naam: A.A.M.M. Heijmans

Naam: A.H.M. Verhoeven

Functie: Burgemeester

Functie: Burgemeester

Gezien en akkoord: de betrokken toezichthouders en direct toezichthouders
De direct toezichthouder:
De politiechef Iregio],

Inaam]

Datum:

Handtekening

De direct toezichthouder:

De hoofdofficier van het Arrondissementsparket Iregio],

Inaam]

Datum

Handtekening:
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Bijlage

L

Ovezicht van Bijzondere Opsporingsambtenaren (BOA's) in dienst bij de gemeenten
BOA'S
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