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Onderwerp
Vorming brede boa-pool

Steenbergen; 26 juli 2016

Aan de Raad,
Op 8 december 2015 is door de colleges van de gemeenten Bergen op Zoom, Woensdrecht,
Steenbergen en Tholen middels een bestuursopdracht opdracht aan de ambtelijke organisatie gegeven
om de mogelijkheden te onderzoeken voor oprichting van een intergemeentelijke samenwerking door
middel van een brede boa-pool, waarbij de gemeente Bergen op Zoom een trekkersrol vervult. Dit met de
ambitie om deze brede boa-pool in de tweede helft van 2016 operationeel te hebben in de vorm van een
pilot. In de bestuursopdracht zijn tevens een aantal uitgangspunten geformuleerd. Vanaf januari is een
projectgroep, met vertegenwoordiging vanuit alle vier gemeenten, hiermee aan de slag gegaan. De
belangrijkste uitkomsten en een concreet voorstel om te komen tot daadwerkelijke realisatie van de boapool zijn vastgelegd in bijgevoegde memo. Deze memo is op 13 juni 2016 besproken en goedgekeurd in
de basisteamdriehoek.
Achtergrond
Handhaving is een instrument om beleidsdoelen te realiseren en is gericht op het bevorderen van
naleving van wet- en regelgeving. Handhaving omvat een steeds omvangrijker vak- en takengebied.
Ontwikkelingen volgen elkaar snel op en er worden steeds hogere eisen gesteld aan de
handhavingorganisatie. Op een aantal onderwerpen wordt al intensief samengewerkt met omliggende
gemeenten. Deze wens ligt er ook voor de samenwerking op het werkterrein van de domein I (Openbare
Ruimte) en II (Milieu) boa's. Door samenwerking tussen de buurgemeenten kan efficiënter en effectiever
worden gewerkt, wordt kwetsbaarheid van de personele bezetting weggenomen en kan de slagkracht
worden vergroot. Tevens kan gebruik worden gemaakt van eikaars kennis en ervaring en kan goed
worden geanticipeerd op eventuele toekomstige ontwikkelingen. In het land zie je meerdere Boa-pools
ontstaan. Bij het ontwikkelen van deze boa-pool is gebruik gemaakt van de expertise van andere boapools in de regio.
Overwegingen
Doelstelling is een intergemeentelijke samenwerking tussen de gemeenten Bergen op Zoom,
Steenbergen, Tholen en Woensdrecht op het werkterrein van de domein I en II boa's. Om dit te realiseren
wordt er een boa-pool Brabantse Wal en Tholen opgericht. In Tholen heeft de gemeenteraad onlangs
besloten om, in afwijking van het collegeadvies, geen budget beschikbaar te stellen voor Toezichtdienst 1
(boa's domein I en II), waardoor Tholen alleen meedoet aan Toezichtdienst 2 (Drank- en Horecawet).
Vanuit deze boa-pool worden boa's ingezet in de deelnemende gemeenten, waarbij rekening wordt
gehouden met de lokale autonomie en couleur locale.

Argumenten voor:

1. Door samenwerking tussen de buurgemeenten kan efficiënter en effectiever worden gewerkt. Je
deelt ervaringen en bent zo beter ingespeeld op (lokale) problematiek.
2. Door samenwerking wordt kwetsbaarheid van de personele bezetting weggenomen en kan de
slagkracht worden vergroot. De boa's zijn flexibel in te zetten. Daarnaast beschikt de boa-pool
over zowel domein I als domein II boa's.
3. Door samenwerking wordt er gebruik gemaakt van eikaars kennis en ervaring en kan goed
worden geanticipeerd op eventuele toekomstige ontwikkelingen, (bijvoorbeeld het toenemend
aantal handhavingstaken dat aan gemeenten wordt toebedeeld).
4. Door middel van de brede boa-pool wordt toezicht en handhaving vanuit één punt gecoördineerd.
Daarnaast worden taken zoveel mogelijk eenduidig uitgevoerd en worden kosten met
buurgemeenten gedeeld.
Argumenten tegen, alternatieven en risico's:

1. Zowel de burger als de gemeentemedewerkers zijn veelal gewend aan één vaste boa, één
gezicht. Binnen de boa-pool zullen zij te maken krijgen met meerdere en dus verschillende boa's.
2. Er dient te worden ingecalculeerd dat het enige tijd vergt voordat alle boa's in alle vier gemeenten
goed bekend zijn met het lokale netwerk en de couleur locale.
Middelen
1. Uurtarief van de boa van toezichtdienst 1 is na berekening vastgesteld op 47 euro per uur,
inclusief onregelmatigheidstoeslag, vervoer, coördinatiekosten Bergen op Zoom,
opleidingskosten en kleding, voor zowel boa domein I als II. Onze boa zal worden gedetacheerd
in de boa-pool en uitgaande van een afname van 1450 uur (1 fte), komen de jaarlijkse kosten op
6 68.150,-. De jaarlijkse loonkosten bedragen nu 6 56.941,-. Als daar de jaarlijkse
opleidingskosten (2 Zo van de loonsom, 6 1200,-), kledingkosten (6 500,-), vervoerskosten (kosten
dienstauto C 6600,-) coördinatiekosten (6 1400,-) en werkplekkosten (1500,-) bij opgeteld worden,
is het verschil van 6 11.209,- gedekt.
2. Inlenende gemeenten bepalen jaarlijks voor 1 oktober hoeveel uren zij van de boa-pool af nemen
en/of welk budget zij beschikbaar stellen. Hiervoor dienen jaarlijks voldoende financiële middelen
te worden opgenomen in de begroting.
3. De afspraken rondom de kosten voor toezichtdienst 2 (DHW) blijven ongewijzigd.
4. Uitgangspunt is dat de boa-pool in september 2016 start als pilot op basis van minimaal het
aantal uren boa- inzet zoals deze in de huidige situatie plaats vindt. Dit betekent geen extra
kosten. Iedere gemeente is zelf verantwoordelijk voor het realiseren van meer budget om een
acceptabel niveau van toezicht en handhaving te realiseren door dit waar nodig alsnog op te
voeren.
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Communicatie/Aanpak
1. Er zal door middel van een gezamenlijk persbericht gecommuniceerd worden dat er een brede
boa-pool is opgericht tussen de gemeenten Bergen op Zoom, Woensdrecht, Steenbergen en
Tholen (waarbij Tholen alleen meedoet aan Toezichtdienst 2).
2. Wanneer de boa-pool positief beoordeeld wordt in december 2016, dan zal 2017 gebruikt gaan
worden om een communicatiecampagne rondom boa's te realiseren. Er zal hierbij ingezet worden
op imago, werkzaamheden, werkgebied en bevoegdheden.
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Besluit
1. Het college heeft ingestemd met de realisatie van de boa-pool Brabantse Wal en Tholen door
deze vanaf september 2016 te starten in de vorm van een pilot conform de opzet zoals verwoord
in de memo boa-pool Brabantse Wal en Tholen. Deze pilot loopt tot en met 31-12-2017 onder
voorbehoud van een positieve tussenevaluatie eind 2016.
2. Het college heeft de dienstverleningsovereenkomst Brabantse Wal en Tholen vastgesteld,
waarmee de dienstverleningsovereenkomst DHW-pool komt te vervallen. Het contract met MB-AII
zal gedurende de periode van de pilot van kracht blijven. Ondertek ening van de
dienstverleningsovereenkomst is gemandateerd aan de burgemeesters van de deelnemende
gemeenten.
3. Het college heeft het samenwerkingsconvenant boa's vastgesteld, waarmee het
samenwerkingsconvenant voor de DHW-pool komt te vervallen. Ondertekening van het
samenwerkingsconvenant boa's is gemandateerd aan de burgemeesters van de deelnemende
gemeenten.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Steenbergen,
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de burgemeester,

