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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 boapool, waarbij de gemeente Bergen op Zoom een trekkersrol vervult. Op 1 
september 2016 is de boapool Brabantse Wal daadwerkelijk van start gegaan in de vorm van een pilot. 
Onder voorbehoud van een positieve tussenevaluatie eind 2016 en eindevaluatie eind 2017, loopt deze 
pilot tot en met 31 december 2017 in de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht. De 
gemeente Tholen heeft destijds besloten niet deel te nemen aan de brede boapool, wel aan de Drank- en 
Horecawet samenwerking. Bij raadsmededeling van 8 december 2015 (BM1502462) en 7 februari 2017 
(BM1700430) bent u hierover geïnformeerd. Inmiddels is de eindevaluatie afgerond. Met deze 
raadsmededeling informeren wij u over de resultaten hiervan. 

Resultaten eindevaluatie pilot boapool 
Doel van de eindevaluatie was om een beeld te krijgen hoe alle betrokkenen tegen deze samenwerking 
aankijken en het afgelopen jaar hebben ervaren. In het derde kwartaal van 2017 is gestart met de 
eindevaluatie van de pilot welke als middel diende voor de besluitvorming over het al dan niet structureel 
maken van de brede boapool. Tijdens de evaluatie zijn de uitgangspunten welke genoemd staan in de 
bestuursopdracht, geëvalueerd. 

Kijkend naar de resultaten van de eindevaluatie kan worden gesteld dat het algemene beeld van de boa
pool positief is op alle niveaus. Op onderdelen liggen nog aandachtspunten waarop actie moet worden 
ondernomen of soms is dit inmiddels al gebeurd. Voorbeelden zijn onder meer: 
- De omvang van de boapool in de toekomst bij een grote vraag naar boacapaciteit; 
- De coördinatie en tijdsinvestering van de boapool; 
- Aansluiting Tholen op de pool. 

De samenwerkingsafspraken tussen de gemeenten zijn formeel opgesteld in een 
dienstverleningsovereenkomst (DVO) welke na de eindevaluatie op details is aangepast. Tevens is er een 
samenwerkingsconvenant om de toepassing van bevoegdheden van de boa's op het grondgebied van de 
vier gemeenten juridisch te borgen. 

Met deze positieve evaluatie van de boapool hebben de colleges ingestemd om de boapool Brabantse 
Wal en Tholen structureel te maken per 1 januari 2018. 

Tevens is de eindevaluatie gebruikt om te beoordelen of de huidige capaciteit die wij van de boapool 
afnemen, voldoende is. Dit blijkt niet het geval te zijn, met name als gevolg van een forse toename van 
het aantal klachten (358 in 2016 en 525 klachten in 2017, tot 5 december). Omdat klachten zich niet 



beperken tot kantoortijden, is ook meer inzet nodig in de avonduren en in het weekend. In die gevallen 
gaan boa's in tweetallen op pad, omwille van de veiligheid. Dit vereist meer capaciteit. Gelet hierop heeft 
het college besloten om 200 uur meer capaciteit af te nemen van de boapool, wat neerkomt op C 10.000,-
extra per jaar. Vanwege het extra budget dat uw raad bij de perspectiefnota beschikbaar heeft gesteld 
voor toezicht en handhaving tot en met 2019, kan dit bekostigd worden. 

Qua verwachtingen blijft het wel van belang te realiseren dat de boapool niet vergeleken kan worden met 
een 24-uurs politieorganisatie en wordt gedraaid met een relatief beperkte groep boa's. Dit betekent dat 
er gewerkt kan worden in de weekenden en in een beperkt aantal avonden, maar dat de mogelijkheden 
voorwerken in onregelmatigheid wel grenzen kent. 

Hoogachtend, 

de secretaris, 

M.J va 
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