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1. Inleiding 
 
Algemeen 
Voor u ligt het jaarverslag integrale handhaving 2014 van de gemeente Steenbergen. In dit jaarverslag 
is aangegeven welke werkzaamheden er in 2014 zijn uitgevoerd. Over het jaar 2014 was er een 
integraal handhavingprogramma opgesteld.  
 
In het kader van het Handhavingbeleidsplan 2012-2016 worden zowel handhavingstaken als 
toezichtstaken uitgevoerd. Deze taken worden door zowel medewerkers van de afdeling Beleid als 
medewerkers van de afdeling Publiekzaken uitgevoerd en vallen onder het taakveld Handhaving. Het 
taakveld Handhaving houdt toezicht op de fysieke leefomgeving. Dit toezicht is verdeeld over een 
aantal taakvelden, te weten:  
* Bouwtoezicht 
* Algemene plaatselijke verordening 
* Milieutoezicht 
* Brandpreventie 
* Toezicht Ruimtelijke Ordening 
* Hennep 
* Drank- en Horecawet 
 
Toezicht en controle vinden primair plaats op basis van een jaarlijkse planning (milieu en 
brandpreventie), op basis van verleende vergunningen/meldingen (Wabo), op verordeningen (APV) en 
jaarlijks terugkerende evenementen. Daarnaast ontvangt het taakveld Handhaving jaarlijks een groot 
aantal klachten en vragen over de fysieke leefomgeving. De vragen en klachten zijn zeer divers, maar 
de meeste zijn gericht op illegale bebouwing, parkeeroverlast en hondenpoepoverlast. Het taakveld 
streeft ernaar om alle klachten binnen de daartoe gestelde termijnen af te handelen. Uiteraard is niet 
iedere klacht gegrond en is er niet altijd een rol voor de gemeente weggelegd (denk aan burenruzies), 
maar getracht wordt om iedere klacht naar tevredenheid af te handelen. 
 
Binnen het taakveld is in voorkomende gevallen in overeenstemming met de vastgestelde 
handhavingstrategie “Zo handhaving wij in Brabant” bestuurlijk, dan wel strafrechtelijk gehandhaafd. In 
2016 zal het Handhavingbeleidsplan 2016-2020 opgesteld worden, waarin de Brabantse 
handhavingstrategie vervangen zal worden door een landelijke handhavingstrategie. Over het 
algemeen zijn overtredingen van de Algemene Plaatselijke Verordening strafrechtelijk afgedaan 
(onder andere parkeerovertredingen binnen de “blauwe zone”, loslopende honden en illegale 
afvaldumpingen). De overige overtredingen zijn bestuursrechtelijk afgedaan.  
 
Alle medewerkers van het taakveld Handhaving hebben één of meerdere specialiteiten. Indien 
mogelijk wordt er, mede om de controledruk bij bedrijven te beperken, zoveel mogelijk integraal 
samengewerkt. Daarnaast is er sprake van een oog- en oorfunctie. In voorkomende gevallen wordt 
deze ontvangen of gesignaleerde informatie door de betrokken medewerker zelf afgehandeld. Bij 
specialistische situaties, of als de informatie een breed karakter krijgt, wordt de zaak overgedragen 
aan de juridisch beleidsmedewerker Handhaving.   
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2. Organisatie 
 
2.1 Formatie 
Het verlenen van omgevingsvergunningen en het toezicht hierop maakt deel uit van de afdeling 
Publiekszaken (PUB). De functiescheiding tussen vergunningverleners en toezichthouders is daarbij 
strikt in acht genomen. Met andere woorden: in de planning en registratie is vastgelegd dat een 
verleende vergunning niet door dezelfde medewerker wordt gecontroleerd.  
In 2014 hebben de volgende interne verschuivingen plaatsgevonden: 
- de omgevingsmanager van PUB is per 1 februari 2014 juridisch beleidsmedewerker 

Handhaving op de afdeling Beleid geworden. De functie van omgevingsmanager vindt nu op 
inhuurbasis plaats; 

- De juridisch beleidsmedewerker Handhaving heeft de parttime functie medewerker 
Handhaving, voor 0.5 fte, verricht en voor de overige 0,5 fte is hij AOV-er (Ambtenaar 
Openbare orde en Veiligheid) geworden op de stafafdeling; 

-  De parttime  medewerkster Handhaving is secretaris van de bezwaarschriftencommissie 
geworden op de stafafdeling; 

-  De toezichthouder Handhaving/Boa is voor 0,5 fte toezichthouder Handhaving gebleven en 
voor de overige 0,5 fte is hij toezichthouder Bouwtoezicht op de afdeling PUB geworden.  

 
Daarnaast is de ingehuurde handhavingjuriste, die zich uitsluitend bezig hield met het 
Sunclassdossier, in februari 2014 vertrokken vanwege persoonlijke omstandigheden. Er heeft hierop 
geen inhuur meer plaatsgevonden en de activiteiten zijn intern opgepakt.  
 
Het taakveld Handhaving had in 2014 de beschikking over 4,8 fte (was in 2013 5,3 fte).  
 

Functie Omvang in fte 

 
* Toezicht/handhaving milieu 
* Afhandeling klachten milieu 
* Toezichthouder Handhaving/afhandeling  
   klachten  
* Toezicht/handhaving APV (Boa) 
* Toezicht/Handhaving Brandpreventie 
* Toezicht/handhaving Bouw 
* Juridisch beleidsmedewerker Handhaving 
* Juridisch medewerker Handhaving 
* parkeerbeheer (controle blauwe zone) 

 
* Inhuur (De Roever/OMWB) 
* Inhuur (De Roever/OMWB) 
* 0,5 fte 
 
* 1 fte 
* 0,8 fte (inhuur) 
* 0,5 fte 
* 1 fte 
* 0,5 fte 
* 0,5 fte (inhuur Boa’s van Bergen op Zoom)  

Totaal 4,8 fte 
 
De ureninzet is gebaseerd op 1400 uur per fte (exclusief overleg, opleidingen en trainingen). In totaal 
is 6300 uur (= 1400 x 4,5 fte) aan integrale handhaving in 2014 besteed.  
In het kader van de bezuinigingen op bedrijfsvoering is in 2014 0,5 fte minder beschikbaar gesteld voor 
bouwtoezicht.  
 
2.2 Inzet/samenwerking politie 
Periodiek heeft de Buitengewoon opsporingsambtenaar (Boa) en de beleidsmedewerker Handhaving 
overleg gevoerd met de wijkagenten van de gemeente Steenbergen. Tijdens dit overleg zijn de lokale 
problemen en het te voeren beleid besproken. Te denken valt aan vernielingen van gemeentelijke 
eigendommen, overlast van jongeren, toezicht bij evenementen, handhaving van de blauwe zone, 
overlast hondenpoep en autowrakken.  
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2.3 Samenwerking, overleg en bereikbaarheid buiten werktijd 
Niet alle situaties die door het taakveld worden aangetroffen of worden opgespoord houden op bij de 
gemeentegrens of bij de bevoegdheid van de ambtenaar. Samenwerking met andere instanties is 
noodzakelijk, en kan leiden tot een andere aanpak en kan er voor zorgen dat meerdere problemen in 
één keer worden aangepakt en/of worden opgelost.  
 
Naast de samenwerking met de politie heeft het taakveld Handhaving, met betrekking tot 
rioolproblemen in het Westland, de aanleg van de A4 en implementatie Nieuwe Drank- en Horecawet, 
regelmatig samengewerkt met de Belastingdienst, Provincie, Waterschappen en regiogemeenten. 
Deze vorm van samenwerking versterkt de handhaving. Bovendien vindt door samen op te trekken 
over en weer kennisoverdracht plaats.  
 
In 2014 hebben 2 controles plaatsgevonden op het Sunclasspark te Nieuw-Vossemeer. Alle controles 
hebben in samenwerking plaatsgevonden met politie, belastingdienst en gemeente.  
 
Calamiteitentelefoon 
De gemeente Steenbergen hanteert, zoals bekend, een 24-uurs bereikbaarheidssysteem. Deze 
bereikbaarheid werd in 2014 door het taakveld Handhaving, samen met de buitendienst gedragen. De 
calamiteitendienst wordt uitgevoerd door buitendienstmedewerkers van de afdeling R&B, de 
beleidsmedewerker en de medewerker Handhaving, zodat adequaat op calamiteiten kan worden 
gereageerd. Door de buitendienst worden de meldingen jaarlijks aan het college gerapporteerd. Een 
onderdeel van deze calamiteitenregeling is het milieu-incidentenplan, welke in 2012 is vastgesteld 
door het college. Dit plan ziet toe tot en met grip 2 calamiteiten en beschrijft welke werkzaamheden de 
beleidsmedewerker Handhaving en de AOV-er uitvoert tijdens calamiteiten en welke protocollen er 
gehanteerd worden.  
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3. ACTIVITEITEN 2014 
Het jaar 2014 kent één toezicht- en handhavingprogramma. Het betreft hier het handhavingbeleidsplan 
2012-1016 en bestaat uit twee delen. Deel 1 is het beleidsplan en deel 2 is het jaarlijks op te stellen 
uitvoeringsprogramma. Verder maakt het controleprogramma milieu-inrichtingen onderdeel uit van het 
uitvoeringsprogramma. Zoals reeds eerder in het verslag aangegeven is in het jaar 2014 onderscheid 
gemaakt in de volgende taakvelden:  
 * Algemene plaatselijke verordening; 
 * Milieutoezicht; 
* Bouw- woningtoezicht; 
 * Brandpreventie; 
 * Toezicht Ruimtelijke Ordening; 
* Hennep; 
* Drank- en Horecawet. 
 
Per taakveld is aangegeven welke uitvoering er in het jaar 2014 aan is gegeven.  
 
3.1. Algemeen 
De werkzaamheden binnen het taakveld Handhaving zijn door de interne functiewisselingen zo goed 
als mogelijk vormgegeven. Het taakveld is onder de nieuw gevormde afdeling Beleid ondergebracht, 
met een ander afdelingshoofd. Om gevoel te krijgen bij de werkzaamheden van het taakveld, de 
teamgedachte te versterken en de werkzaamheden op elkaar af te stemmen, heeft het afdelingshoofd 
een periodiek handhavingoverleg ingevoerd met de betrokken medewerkers. Voor het bespreken van 
de lopende zaken hebben de medewerkers onderling eveneens een periodiek overleg ingevoerd.    
 
Genoten opleidingen in 2014 
De gemeente heeft een wettelijke taak om toezicht te houden. Toezicht is gebaseerd op wettelijke 
voorschriften, die regelmatig veranderen. Om het werk goed te kunnen uitvoeren, vindt periodiek (bij) 
scholing plaats. In de meeste gevallen wordt gedurende het jaar pas duidelijk welke opleidingen  en 
cursussen worden gegeven. Ook is niet vooruit te zien welke wettelijke wijzigingen worden 
doorgevoerd.  
 
De Boa’s voldoen aan de periodieke opleidingseisen die aan hun functie gesteld worden.  
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3.2 Taakveld Algemene plaatselijke verordening 
Het taakveld houdt zich bezig met het toezicht op: 
 - Algemene plaatselijke verordening 
 - Toezicht blauwe zone/Wegenverkeerswet (parkeerovertredingen) 
 - Klachten openbare ruimte 
 
In het jaar 2014 beschikte het taakveld Handhaving over een fulltime Boa en twee medewerkers met 
Boa bevoegdheid. Er is intensief toezicht gehouden. Overlastfeiten zijn strafrechtelijk afgedaan. 
Stelregel is dat “overtreders” veelal eerst gewaarschuwd worden voordat proces-verbaal wordt 
opgemaakt. Met betrekking tot het laten loslopen van honden, parkeren op gehandicapte 
parkeerplaatsen en illegale afvaldumping is onmiddellijk verbaliserend opgetreden, zoals ook op 
foutief parkeren in de blauwe zone.  
 
Agressie  
In het jaar 2014 heeft de Boa diverse malen met agressie te maken gehad. Dit heeft zich ondermeer 
gekenmerkt in het verbaal agressief zijn door overtreders en het feitelijk te lijf gaan richting onze Boa 
(hiervan is overigens aangifte gedaan en heeft strafrechtelijke vervolging plaatsgevonden). 
 
Algemene Plaatselijke Verordening 
Conform het Uitvoeringsprogramma 2014, heeft de Boa het volgende toezicht uitgevoerd: 
 
Onderwerp Toezicht       Aantallen toezicht 
Toezicht vergunning voorwerpen op/boven de weg               8 
Toezicht ontheffing geluidshinder (knalapparaten)                   5      
Toezicht op vergunning evenementen                                 15 
Toezicht op veranderen-aanleggen van een weg                    2 
Toezicht op inzamelen geld en goederen (kleding)             8 
Toezicht op ontheffing parkeren reclamevoertuigen            3 
Toezicht op standplaatsvergunning                              15 
Toezicht op ventvergunning                                                       9 
Toezicht op in/uitritvergunning                                                     2 
Toezicht op ontheffing parkeren groot voertuig                            10 
Toezicht op nadere regels voor terrassen                                     4 
Toezicht op ontheffing plaatsen recreatievoertuig op de weg       15 
Toezicht op vroegtijdig afsteken vuurwerk                                   3 
 
Blauwe zone/Wegenverkeerswet 
Onze ervaring is dat de blauwe zone veelvuldig wordt overtreden. Te pas en te onpas worden de 
voertuigen op de rijbaan geparkeerd of is er geen parkeerschijf aanwezig. Om dit te handhaven is 
regelmatig controleren noodzakelijk. De politie heeft aangegeven dat verbaliserend optreden in de 
blauwe zone geen prioriteit heeft. Om toch in voldoende mate op parkeerproblemen/blauwe zone te 
kunnen controleren, is gebruik gemaakt van de inzet van de Boa’s uit Bergen op Zoom. 
 

Proces-verbalen  2012 2013 2014 
Bestuurlijke strafbeschikking 28 29 3 

Mulder 373 931 
 

540 

Totaal 401 960 543 
 
 
Zoals hierboven omschreven zijn er 540 pv’s uitgeschreven. De inkomsten hiervan komen jaarlijks 
terug van het CJIB en bedragen € 25,00 voor ieder goed uitgeschreven mulderfeit en  
€ 40,00 voor de bestuurlijke strafbeschikking. Voor het jaar 2014 is € 13.620,- terugontvangen.  
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Per 1 januari 2015 krijgen gemeenten geen pv-vergoeding meer. Volgens de VNG zullen hierdoor: 
         1. gemeenten minder gaan handhaven; 
         2. gemeenten overstappen op de bestuurlijke boete.    
In een reactie op bovengenoemde punten geeft de minister van Veiligheid en Justitie het volgende 
aan: 
Ad 1: gemeenten gaan minder handhaven 
De inkomsten uit de pv-vergoeding dekken gemiddeld 12% van de handhavingskosten die een 
gemeente heeft door het in dienst hebben/inzetten van boa's Openbare ruimte. De inzet van boa's 
hangt dus niet of slechts zeer ten dele af van het ontvangen van een vergoeding. Daarnaast hebben 
gemeenten een zorgplicht. Het belang en de noodzaak om handhavend op te treden tegen 
misstanden is groot en kan niet zomaar beëindigd worden. 
Ad 2: gemeenten stappen over op de bestuurlijke boete 
Op dit moment is er geen enkele gemeente die gebruik maakt van de bestuurlijke boete. Het is 
denkbaar dat een deel van de gemeenten de bestuurlijke boete zal gaan verkiezen boven de 
bestuurlijke strafbeschikking. Echter, gezien het feit dat gemeenten dan zelf voor de inning en 
bezwaarprocedures zorg moeten gaan dragen en hier ook kosten en inspanning mee gemoeid zijn, zal 
waarschijnlijk slechts een klein deel van de gemeenten deze keuze maken. Daar komt bij dat 
parkeerfeiten (ruim 90% van de uitgeschreven processen-verbaal) niet door middel van de bestuurlijke 
boete geïnd kunnen worden.  
 
Overigens zal in 2015 onderzocht worden wat de invloed van de afschaffing van de pv-vergoeding is 
op de handhaving door gemeenten. 
 
Gelet op het bovenstaande zal in 2015 nader bepaald worden of de Boa’s van Bergen op Zoom nog 
ingezet worden voor het controleren op parkeerproblemen/blauwe zone. Tevens zal onderzocht 
worden of, en zo ja in welke gevallen, er gebruik gemaakt zal worden van de bestuurlijke boete. 
 
Klachten openbare ruimte 
Het taakveld heeft in 2014 49 klachten met betrekking tot de openbare ruimte behandeld. De klachten 
hadden vooral betrekking op het ontdoen van afvalstoffen, caravans, grote voertuigen, overlast door 
loslopende honden en hondenpoep. De klachten zijn nagenoeg allemaal opgelost.  
 
3.3 Taakveld Milieu 
De milieucontroles zijn in 2014 door zowel De Roever Omgevingsadvies, als door de OMWB 
uitgevoerd. 
 
Uitgevoerde controles De Roever Omgevingsadvies 
Controles     189 
Hercontroles     22 
2e hercontroles     2 
 
Uitgevoerde controles OMWB 
Controles     24 
Hercontroles     12 
Ad hoc controles    2 
Toezicht bruin (bodemkwaliteit)   3 
Behandelde klachten en meldingen  10 

    Sinds 2011 wordt de handhavingstrategie strakker toegepast. Daar waar in het verleden de 
hercontroles, door tijdgebrek wel eens bleven liggen, zijn de termijnen voor herstel nu strakker 
toegepast, en zijn de hercontroles uitgevoerd. Waren er in  2011 maar liefst 120 hercontroles 
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uitgevoerd, in 2012 56 hercontroles, in 2013 49 hercontroles en in 2014 36. Uit deze cijfers blijkt dat 
het strakker toepassen van de handhavingstrategie werkt.  
 
In 2014 zijn 111 milieuklachten behandeld en is er sprake geweest van 2 zware milieucalamiteiten. De 
meeste klachten hadden betrekking op geluidsoverlast bij bedrijven en/of evenementen en 
geuroverlast afkomstig van inrichtingen.  
De milieucalamiteiten betroffen het instorten van het dak van de Formido door hevige regenval en het 
gedeeltelijk instorten van de (asbest)loods aan de Westhavendijk door hevige sneeuwval.  
 
Goed om te vermelden is dat alle calamiteiten in goed overleg met betrokkenen zijn/worden opgelost. 
 
 
 

 
 
 
 
3.4 Taakveld Bouwtoezicht 
 
Het taakveld Bouwtoezicht had in 2014 de beschikking over 0,5 fte. In totaal zijn er 144 controles 
verricht. De controlemethode binnen de gemeente Steenbergen is gebaseerd op constatering en 
oplossing. Eerst nadat aan alle voorwaarden wordt voldaan, kan het bouwwerk worden opgeleverd. 
Dat houdt in dat in sommige gevallen een locatie één keer wordt bezocht en in een ander geval zes 
keer. Dit heeft alles te maken met de soort vergunning. 
 

 Vergunningen Controles 

2013 85 194 
2014 99 144 

 
 
3.5 Taakveld Brandpreventie 
Het taakveld brandpreventie wordt ingehuurd van de regionale brandweer. Doel van dit taakveld is om 
alle betrokken inrichtingen te laten voldoen aan de brandveiligheidseisen. Brandpreventie is een taak 
binnen het taakveld Handhaving en wordt door de betrokkenen als positief ervaren.  
 
Alle 38 vergunningplichtige bedrijven/ instellingen, zoals deze geregistreerd staan in 2014, zijn in het 
bezit van een omgevingsvergunning brandveilig gebruik/gebruiksvergunning. Periodiek worden deze 
bedrijven gecontroleerd. Ook de 85 meldingsplichtige bedrijven worden periodiek gecontroleerd 
 Daarnaast hebben 36 brandveiligheidscontroles plaatsgevonden tijdens de bouw.  
 

 2013 2014 

Aantal gecontroleerde bedrijven 54 68 
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De brandpreventie heeft ook een belangrijke taak bij de aanvraag van evenementen, waarbij veelal 
mensen in een feesttent bijeenkomen. In 2014 hebben 4 evenementencontroles plaatsgevonden.  
 
Verder vinden er door de brandpreventiemedewerker jaarlijks vuurwerkcontroles plaats. Deze 
controles zien toe op het op de juiste manier opslaan, verwerken, en verkopen van vuurwerk en zijn 
uitgevoerd samen met een toezichthouder van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. In 
totaal heeft de gemeente Steenbergen 4 verkooppunten van vuurwerk.  
 
 

 
 
 
3.6 Taakveld Ruimtelijke Ordening 
Binnen het taakveld Ruimtelijke Ordening zijn op adhoc basis vragen en klachten behandeld. Deze 
vragen en klachten zijn veelal gecompliceerd van aard en vergen veel tijd. Vaak wordt een link gelegd 
met de Wabo, Wet Milieubeheer of activiteitenbesluit. De vraag is vaak of activiteiten die op een 
bepaalde locatie plaatsvinden passen binnen het bestemmingsplan en zo ja, aan welke eisen moet 
worden voldaan. Enerzijds is te merken dat steeds vaker, zonder de gemeente (het bevoegd gezag) in 
kennis te stellen, activiteiten worden gestart en anderzijds dat omwonenden zeer kritisch zijn danwel 
worden met betrekking tot de activiteiten in de omgeving. Enkele zaken die in 2014 de revue hebben 
gepasseerd: 
 
Rommelerven, diverse beoordelingen of een bedrijfsmatige activiteit past binnen het geldende 
bestemmingsplan, bouwen en wonen in strijd met het bestemmingsplan en parkeeroverlast. 
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3.7 Taakveld Hennep 
Samen met de acht gemeenten van district De Markiezaten werken we aan de aanpak van 
georganiseerde criminaliteit. In de uitvoering rondom aanpak hennep is op basisteamniveau gekomen 
tot een gezamenlijke aanpak. 
 
Om de hennepteelt en -handel op effectieve wijze aan te pakken in de regio is een regionaal 
afgestemd cannabisbeleid een belangrijk instrument. Criminelen houden zich immers niet aan 
gemeentegrenzen en door onderlinge verschillen tussen gemeenten kunnen verschuivingseffecten 
optreden. Districtelijk wordt dan ook hoog ingezet om deze vorm van criminaliteit tegen te gaan. 
Bovendien creëert eenduidig beleid duidelijkheid voor de betrokkenen; politie en justitie kunnen één 
standaard hanteren in de regio. Daarom is op basisteamniveau besloten een eenduidig beleid in te 
voeren.  
 
Door de vijf grootste Brabantse gemeenten (Breda, Eindhoven, Helmond, ’s-Hertogenbosch en Tilburg 
– toenmalig Taskforce B5) is in samenwerking met de Minister van Veiligheid en Justitie en het 
Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) een uniform handhavingsbeleid geformuleerd met 
betrekking tot de aanpak van hennepteelt, drugshandel en drugsproductie. Hierdoor nemen de 
verschillen in de regio af.  
 
In het voorjaar 2014 is een ambtelijke werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de 
gemeenten Tholen, Steenbergen, Bergen op Zoom, Roosendaal alsmede vanuit de Politie aan de slag 
gegaan met de eerste stap, namelijk het inventariseren van de vigerende beleidsregels rondom 
cannabis in de verschillende gemeenten. Geconstateerd is dat de verschillen in het district De 
Markiezaten groot zijn. Vervolgens is de nieuwe (concept) nota Damoclesbeleid opgesteld. De 
beleidsregels van de B5 (per 2014 Brabant/Zeeland) zijn hierbij als basis genomen. Op hoofdlijnen is 
het nieuwe voorstel gelijkwaardig aan dat van de B5. Evenwel zijn op grond van eigen inzichten en 
gebleken praktijken ook duidelijk eigen accenten gelegd zoals het niet overgaan tot sluiting voor 
onbepaalde tijd. Dit is voor de leefbaarheid binnen wijken niet wenselijk.   
Over de voortgang en inhoud is net voor de zomervakantie, op 8 juli 2014, in het Ambtelijk Overleg 
Veiligheid een presentatie gegeven met de vraag het nieuwe beleid af te stemmen in ieders gemeente 
en opmerkingen door te geven. Tijdens deze presentatie is ook de noodzaak tot actualisering en 
uniformering toegelicht. Samengevat kwam het neer op de volgende factoren: 

1. Behoefte aan slagvaardiger optreden door direct sluiten bij lokalen; 
2. Ondertekening hennepconvenant 2013 en een recente uitspraak van de Raad van State 

waaruit volgt dat een hennepkwekerij mag worden aangemerkt als drugshandel waarvoor art. 
13 b Opiumwet toegepast kan worden; 

3. Gewijzigde lokale omstandigheden;  
4. Behoefte aan eenduidigheid in de regio. 

 
Herijking 
In het nieuwe beleid wordt overgestapt naar een getrapte handhavingsmatrix en wordt gedifferentieerd 
naar gelang er sprake is van een woning of een lokaal of van soft- of harddrugs. De nieuwe 
beleidsregels creëren de mogelijkheid voor het bestuur om slagvaardiger op te kunnen treden omdat 
nu na een eerste constatering van drugshandel in lokalen (alsmede in woningen die niet voor 
bewoning worden gebruikt) direct zonder waarschuwing tot sluiting kan worden overgegaan, waarbij 
de sluitingduur ten opzichte van het huidige beleid 3 maanden wordt in plaats van 3 jaar. Tevens kan 
er hierdoor onder de nieuwe beleidsregels ook gemakkelijker worden opgetreden tegen 
hennepkwekerijen in woningen. Bovendien zijn de gehanteerde sluitingsduren afgestemd op het beleid 
van de B5 (per 2014 BZ) en wordt aldus regionaal zo veel mogelijk een consequent beleid gevoerd.  
Dit nieuwe beleid zal in 2015 worden vastgesteld, maar in 2014 is door de gemeente Steenbergen al 
als zodanig gehandeld. Dit heeft tot de volgende acties in 2014 geleid: 
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Aantal last onder bestuursdwang of - dwangsom 
Wabo/Huisv.wet 

5 

Dwangsombedragen 0 
Aantal bestuurlijke boetes 0 
Boetebedragen 0 
Aantal waarschuwingen lokalen artikel 13b 
Opiumwet 

0 

Aantal waarschuwingen woningen artikel 13b 
Opiumwet 

3 

Aantal bestuurlijke sluitingen Lokalen (13b 
Opiumwet, 17 Woningwet, 174a Gemeentewet) 

4 

Aantal bestuurlijke sluitingen woningen (13b 
Opiumwet, 17 Woningwet, 174a Gemeentewet) 

1 

Aantal uitkeringen gekort/beëindigd 0 
Aantal terugvorderingen uitkeringen 0 
Terugvorderingsbedragen 0 
Aantal PV's uitkeringsfraude 0 
Aantal geweigerde/ingetrokken 
vergunningaanvragen op grond van de wet 
BIBOB 

0 

Overige uitgevoerde acties 0 
 
 
3.8 taakveld Drank- en Horecawet 
 
Inleiding 
De gemeenten zijn verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving binnen de Drank- en 
Horecawet en met name voor controle op gebruik van alcohol door jongeren onder de 18 jaar.  
In januari 2014 hebben de vier colleges van Bergen op Zoom, Steenbergen, Tholen en Woensdrecht 
ingestemd met de bestuursopdracht waarin staat aangegeven dat er een Boa-pool wordt opgericht in 
het kader van de Drank- en Horecawet. Het eerste half jaar van 2014 is besteed aan het vormen van 
de Boa-pool en het maken van afspraken tussen de vier gemeenten. Deze afspraken zijn formeel 
gemaakt middels een dienstverleningsovereenkomst tussen de gemeenten Bergen op Zoom, 
Steenbergen, Woensdrecht en Tholen en er is een samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen de 
gemeenten, het OM en de politie zodat de Boa’s bevoegd zijn om op elkaars grondgebied op te 
treden. Begin november 2014 heeft er een evaluatie plaatsgevonden over de samenwerking. De 
belangrijkste punten die uit de evaluatie naar voren kwamen zijn vastgelegd in dit memo. Dit memo is 
op 19 januari 2015 besproken en vastgesteld in de basisteamdriehoek.  
 
Cijfers 
De Boa-pool is in juli 2014 van start gegaan. De pool bestond uit vier opgeleide Boa’s Drank- en 
Horecawet. Vanaf de herfst 2014 is dit aantal teruggebracht naar twee. Twee andere Boa’s zijn met de 
Drank- en Horeca gestopt in verband met andere werkzaamheden. Dit is niet apart geagendeerd en 
besproken in een basisteamdriehoek, maar per gemeente apart besproken met de verantwoordelijk 
portefeuillehouder.  
De twee Boa’s (ingehuurd via MBALL) geven ieder voor gemiddeld 10 uur per week uitvoering aan het 
toezicht en de handhaving zoals die is opgelegd vanuit de Drank- en Horecawet. De coördinatie vindt 
plaats vanuit de gemeente Bergen op Zoom (team Handhaving). De rapporten van de controles 
worden in Bergen op Zoom verzameld en doorgestuurd naar de betreffende gemeenten. Iedere 
gemeente is zelf verantwoordelijk voor de registratie van de rapportages en de eventueel uit te voeren 
vervolgacties.  
Rapportages (oftewel constateringsrapporten) worden vanaf de maand november 2014 alleen nog 
gemaakt als er een overtreding is geconstateerd, aangezien de Boa’s te veel tijd kwijt waren met het 
opstellen van de rapporten. Wel worden alle controles bijgehouden in een bestand, zodat duidelijk is 
hoeveel controles er zijn uitgevoerd, waar, wanneer en door wie, met daarbij vermeld eventuele 
bijzonderheden en een eventuele hercontrole datum.  
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In 2014 lag de nadruk vooral op voorlichting en preventie en werd bij constateringen van overtredingen 
nog geen bestuurlijke boete opgelegd, maar volstaan met een schriftelijke waarschuwing. Tijdens een 
controleronde werden doorgaans 5 tot 8 bedrijven gecontroleerd (verdeeld over de verschillende 
gemeenten) en de Boa’s liepen in ‘burger’. Tijdens de controles werd met de ondernemers gesproken 
over hoe zij uitvoering geven aan de Drank- en Horecawet voor zover het betreft hun beleid 
aangaande jongeren < 18 jaar. Zij zijn geadviseerd omtrent preventiemaatregelen die zij eventueel 
nog konden nemen. Er werd niet alleen gecontroleerd op alcohol verstrekking aan minderjarigen, maar 
ook op het consumeren hiervan tijdens bijvoorbeeld evenementen. In de basisteamdriehoek van 1 
september is afgesproken dat de preventieve controles ook werden gericht op supermarkten en 
paracommercie (bijvoorbeeld sportverenigingen). Tevens was afgesproken dat individuele gemeenten 
vanaf 1 september 2014 een (maatwerk)opdracht kunnen verstrekken, zoals bijvoorbeeld een controle 
op sluitingstijden.  
Vooraf aan elke controle probeert één van de DHW Boa’s aan te sluiten bij de middagbriefing van de 
politie, zodat politie weet dat er een DHW controle wordt uitgevoerd en kunnen bijzonderheden nog 
worden uitgewisseld.  
 
Het overall beeld van de controles is dat er weinig overtredingen zijn begaan als het gaat om 
schenken van alcohol aan jongeren onder de 18 jaar. De meeste ondernemers en organisatoren van 
evenementen zijn er bewust mee bezig en hebben verschillende manieren ontwikkeld hoe schenken 
van alcohol aan minderjarigen kan worden voorkomen (bijvoorbeeld door het uitdelen van bandjes, 
wanneer een jongere zijn/ haar ID heeft laten zien).  
 
 

Aantal controles 2014 (juli – dec 
2014) 

Op 58 dagen in 2014 zijn er DHW controles uitgevoerd. In de 
horeca, bij evenementen, bij sportverenigingen en bij 
supermarkten.  
Bergen op Zoom: EUR 12.992,-- 
Woensdrecht: EUR 2.598,-- 
Steenbergen: EUR 5.197,-- 
Tholen: EUR 5.197,-- 

Aantal overtredingen Steenbergen geen overtredingen  

Preventieve acties Met drie ondernemers zijn gesprekken gevoerd. Een van de 
ondernemers heeft aangegeven te stoppen met gezamenlijke 
feesten onder en boven de 18, aangezien controle dan lastig 
wordt (ivm doorgeven drank). De andere ondernemers hebben 
aangegeven extra maatregelen te nemen.  

Agressie incidenten In totaal is er één controle in Bergen op Zoom door de Boa’s 
als intimiderend ervaren. Hier is melding van gemaakt bij de 
politie, en conform het agressieprotocol is er een ordebrief 
verstuurd aan de ondernemer.  

 
Inzet Boa’s 
In juli 2014 is er gestart met een Boa-pool van vier gecertificeerde Boa’s. Twee Boa’s waren in dienst 
van Randstad en twee Boa’s in dienst van MBALL. De twee Boa’s in dienst van Randstad hebben in 
oktober 2014 aangegeven de horecadiensten niet meer te kunnen combineren met hun andere 
werkzaamheden, vandaar dat zij zijn gestopt met het participeren in de Boa-pool. Er zijn twee Boa’s 
over, in dienst van MBALL, die de controles uitvoeren. Het is de afgelopen twee maanden gebleken 
dat dit voldoende is. Groot nadeel is wel dat de Boa’s snel worden herkend als ze in de 
horecagelegenheden komen. Vandaar dat met MBALL is afgesproken dat inzet van toezichthouders 
(op ad hoc basis) ook mogelijk moet zijn, zeker wanneer één van de Boa’s bijvoorbeeld op vakantie is. 
Het uitgangspunt blijft wel maximaal 20 uur per week inzet door MBALL. Een Boa of een 
toezichthouder kan zich altijd laten vergezellen door een ‘persoon’. Toezichthouders die vaker worden 
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ingezet, worden aangewezen als toezichthouder, zodat zij zich kunnen legitimeren en meer 
bevoegdheden hebben. Elke gemeente is zelf verantwoordelijk voor het aanwijzen van de 
toezichthouders.   
Bij het werven van de Boa’s werd wel duidelijk dat er weinig gecertificeerde en bevoegde Boa’s in 
Nederland rondlopen die de DHW mogen en kunnen uitvoeren. Vandaar dat samenwerking en/of 
uitwisseling van medewerkers in de regio erg wenselijk is in 2015 (zie ook hieronder). 
 
Samenwerking omliggende gemeenten 
In de dienstverleningsovereenkomst zijn er afspraken gemaakt over de coördinatie en aansturing. De 
gemeente Bergen op Zoom, team Handhaving, is het eerste aanspreekpunt voor MBALL, de Boa’s en 
de omliggende gemeenten. Samen met MBALL wordt de planning opgesteld en de Boa’s worden 
gebrieft ter voorbereiding op een controle. Eén keer per maand heeft er een overleg plaatsgevonden 
met de omliggende gemeenten om afspraken te maken over de uitvoering. De communicatie verliep 
goed, alhoewel soms de praktische uitvoering wel wat rommelig verliep. Zo moet het rooster zes 
weken van tevoren worden aangeleverd bij MBALL, wat maakt dat ad hoc controles soms lastig in te 
plannen zijn. Ook was het zoeken naar een juiste verslaglegging en kwaliteit van de rapporten. Er is 
nu afgesproken om alleen een rapport op te stellen bij een overtreding, waarbij het rapport eerst wordt 
gescreend door de coördinator van MBALL en pas daarna naar de gemeente Bergen op Zoom wordt 
gestuurd. De gemeente Bergen op Zoom zet de rapporten dan weer door naar de overige gemeenten.  
Ook het factureren blijft een aandachtspunt. Met MBALL is de afspraak gemaakt dat de facturen 
maandelijks worden verstuurd. Een duidelijke specificatie per gemeente bleek niet mogelijk, vandaar 
dat de gemeente Bergen op Zoom een weging maakt van de ingezette uren en deze verdeeld over de 
andere gemeenten.  
 
Middelen (EUR) 
Voor de uitvoering van de DHW in 2014 waren de volgende middelen beschikbaar: 

- Gemeente Bergen op Zoom: EUR 64.000 structureel, zowel voor de inzet van juridische-, 
coördinatie- als BOA capaciteit. Ook eventuele preventieve acties zullen vanuit dit budget 
worden gefinancierd.  

- Gemeente Steenbergen: EUR 10.000 structureel 
- Gemeente Woensdrecht: EUR 12.000 structureel voor de preventieve controles en EUR 

12.000 structureel voor de evenementen controles 
- Gemeente Tholen: EUR 10.000 structureel 

In 2014 is er een bedrag van EUR 25.984,71,-- uitgegeven. Bovenstaande bedragen zijn ook in 2015 
beschikbaar. De bestuurders in het basisteamdriehoek hebben aangegeven dat de middelen niet 
persé op moeten, gekeken wordt waar inzet noodzakelijk is. 
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4. FINANCIËLE VERANTWOORDING 
 
De lasten zijn in 2014 begroot op € 650.658,-. De werkelijke lasten bedroegen € 622.992,-. Dit kan met 
name verklaard worden uit het beëindigen van de inhuur van derden voor het Sunclassdossier en een 
afname van de milieucontroles. 
 
De baten zijn in 2014 begroot op € 45.000,-. De werkelijke baten bedroegen € 33.650,-. Dit verschil 
heeft betrekking op het feit dat er minder dwangsomopbrengsten waren. Er is met name ingezet op het 
voorkomen en/of tijdig beëindigen van overtredingen, waardoor dwangsommen niet opgelegd, dan wel 
geïnd hoeven te worden. 
 
 

 
 


