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Geachte mevrouw, meneer,
Bij de behandeling van bovengenoemd raadsvoorstel in de commissie Burger en Bestuur van 21 januari 2016 is op een
tweetal onderdelen toegezegd om een nadere toelichting te geven. Het gaat enerzijds over de stand van zaken rond de
BOA-pool en anderzijds of er extra eisen moeten worden gesteld aan toezichthouders die met toepassing van artikel 6:3
Algemene Plaatselijke Verordening (APV) woningen binnentreden. De nadere toelichting op beide vragen treft u
hieronder aan.
1. Wat is de stand van zaken ten aanzien van de BOA-pool.
Op 8 december 2015 heeft het college besloten de ambtelijke organisatie opdracht te geven om de mogelijkheden te
onderzoeken voor oprichting van een brede boapool met de Brabantse Wal gemeenten en Tholen. Voor deze opdracht
bent u per brief van 14 december 2015, kenmerk U15-019646, geïnformeerd over de inhoud van de bestuursopdracht en
de projectfasering/planning. Ook de benodigde capaciteit is een onderwerp dat in betreffend onderzoek wordt
meegenomen.
2.

Moeten er extra eisen gesteld worden aan de toezichthouders die met toepassing van artikel 6:3 APV een woning
binnen treden?
Nee, in zowel artikel 6:2 "Toezichthouder" als wel artikel 6:3 "Binnentreden woning" van de APV geeft u met toepassing
van de aan u op basis van artikel 149a van de Gemeentewet gegeven bevoegdheid de kaders aan wie namens de
gemeente een woning mag binnen treden zonder toestemming van de bewoner.
Naast deze gemeentelijke regelgeving is er ook de Algemene wet op het binnentreden (Awbi). In deze wet zijn de
vormvoorschriften opgenomen die een toezichthouder die een woning wenst te betreden in acht moet nemen. Deze zijn
de volgende:
- zich te legitimeren (artikel 1);
- mededeling te doen van het doel van het binnentreden (artikel 1);
- te beschikken over een schriftelijke machtiging (artikel 2);
- verslag te maken van het binnentreden (artikel 10).
De in artikel 1 opgenomen voorschriften gelden voor iedere binnentreding, dus ook indien dit gebeurt met toestemming
van de bewoner. De artikelen 2 tot en met 11 van de Awbi gelden alleen als zonder toestemming van de bewoner wordt
binnengetreden. Degene die binnentreedt, dient te beschikken overeen machtiging. In deze machtiging is aangegeven in
welke woning binnengetreden kan worden.
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Aangezien iedere toezichthouder van de wettelijke kaders waarvoor zij zijn aangesteld op de hoogte dienen te zijn dienen
zijn ook kennis te hebben van de regels en vormvoorschriften welke zijn opgenomen in de Awbi.
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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Hoogachtend,
de burgemeester van Bergen op Zoom,
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