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Onderwerp 
Bestuursopdracht onderzoek brede boa-pool 

Steenbergen; 8 december 2015 

Aan de Raad, 

Op 8 december 2015 hebben wij besloten de ambtelijke organisatie opdracht te geven om de 
mogelijkheden te onderzoeken voor oprichting van een brede boa-pool met de gemeenten Woensdrecht, 
Steenbergen, Tholen en Bergen op Zoom, waarbij de gemeente Bergen op Zoom een trekkersrol vervult. 
De ambitie is om deze brede boa-pool in de tweede helft van 2016 operationeel te hebben in de vorm van 
een pilot. 

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 vakgebied 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. Zo kennen we bijvoorbeeld al een DHW-pool (toezicht op naleving Drank- en Horecawet). 
Deze wens ligt er ook voor de samenwerking op het brede 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. De expertise van andere boa-pools in de 
regio wordt opgehaald zodat dit kan worden gebruikt bij de oprichting van deze boa-pool. 

Doelstelling is het bereiken van een concrete intergemeentelijke samenwerking tussen de gemeenten 
Bergen op Zoom, Steenbergen, Tholen en Woensdrecht op het werkterrein van de domein I en II boa's 
door de realisatie van een brede boa-pool. Vanuit deze boa-pool worden boa's ingezet in de vier 
gemeenten, waarbij rekening wordt gehouden met de lokale autonomie en couleur locale. 

Voor uitgebreide informatie wordt u verwezen naar de volledige bestuursopdracht, welke u als bijlage bij 
deze mededeling aantreft. Z \ deze mededeling aa 
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