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Resultaten tussenevaluatie boa-pool 

Steenbergen; 7 februari 2017 

Aan de Raad, 

Op 8 december 2015 is door de colleges van de gemeenten Bergen op Zoom, Woensdrecht, 
Steenbergen en Tholen middels een bestuursopdracht aan de ambtelijke organisatie opdracht 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. Via de raadsmededeling van 8 december 2015 ((BM1502462) bent u hierover geïnformeerd. 
Gemeente Tholen heeft besloten enkel in de boa-pool mee te blijven doen voor het deel 'toezicht Drank
en Horecaweť en doet niet mee met het nieuwe deel 'breed boa toezicht'. Op 1 september 2016 is de 
boa-pool Brabantse Wal daadwerkelijk van start gegaan. Dit in de vorm van een pilot die, onder 
voorbehoud van een positieve tussenevaluatie eind 2016, loopt tot en met 31 december 2017 in de 
gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht. Daarna wordt besloten of de boa-pool een 
structurele vorm krijgt. In deze raadsmededeling informeren wij u over de resultaten van de uitgevoerde 
tussenevaluatie. De resultaten van de tussenevaluatie zijn uitgewerkt in bijgevoegd verslag. 

Resultaten tussenevaluatie pilot boa-pool 
Doel van de tussenevaluatie is het verkrijgen van een beeld van de eerste ervaringen in deze nieuwe 
intergemeentelijke samenwerking. Aangezien de boa-pool nog maar 3 maanden operationeel is, is de 
tussenevaluatie beperkt in omvang en uitgevoerd middels een enquête. De enquête is uitgezet bij 
leidinggevenden van de drie deelnemende gemeenten en bij elke individuele boa van de boa-pool. De 
enquête richtte zich op het zogenaamde brede allround boa toezicht. 
In de enquête werden de respondenten bevraagd over hun tevredenheid ten aanzien van verschillende 
onderwerpen en is mogelijkheid geboden voor het geven van opmerkingen en/of adviezen. 

Kijkend naar de resultaten van de tussenevaluatie kan worden gesteld dat het algemene beeld van de 
eerste drie maanden boa-pool positief is. Geen enkele respondent, zowel geen boa als geen 
leidinggevende, heeft aangegeven op enig onderdeel ontevreden te zijn. Er zijn wel een paar, kleine, 
aandachtspunten. 



Met name de communicatie met de contactpersonen van de gemeenten behoeft aandacht. Desondanks 
kan met deze eerste resultaten worden gesproVen van een positieve tussenevaluatie van de boa-pool 
samenwerking Brabantse wal! Dit betekent dat de pilot boa-pool wordt vervolgd in 2017. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van Steenb 
de secretaris, ^ ) de burg eester, 


