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Beste raads- en duoburgerleden,
Bij de behandeling van het beleidskader 2018 in de commissie Burgeren Bestuur op 15 juni 2017 werd door het CDA
ten aanzien van het onderwerp ‘Intensivering Handhaving’ aangegeven dat op pagina 11 van het beleidskader een
discrepantie lijkt te zitten tussen de toelichting (intensivering op afvaldumpingen, brandveiligheid, jeugdoverlast) en het
voorstel (intensivering op bestemmingsplannen, brandveiligheid monumenten). Er is toegezegd u hierover schríftelijk te
berichten. In deze brief wordt hier invulling aan gegeven.
De genoemde onderwerpen op pagina 11 van het beleidskader betreffen een aantal voorbeelden. De intensivering van
de handhaving heeft betrekking op uitbreiding van capaciteit voor 2 fte boa’s en 1 fte toezichthouder rode spoor. Hierna
volgt een korte toelichting op beide functies.

Boa’s (Buitengewoon opsporingsambtenaren)
De boa voert breed toezicht uit, variërend van leefbaarheid en veiligheid in de openbare ruimte tot milieu, fysieke
leefomgeving en ketensamenwerking. De boa handelt (overlast)meldingen van burgers af, houdt toezicht op hotspots van
overlast, houdt themagerichte controles en houdt bijvoorbeeld toezicht bij grote evenementen. Door de beperkte
capaciteit worden in de huidige situatie voortdurend prioriteiten gesteld wat welI niet op te pakken. Prioritering vindt
plaats op basis van het Handhavingsbeleid en het jaarlijks op te stellen Handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP). Het
komt regelmatig voor dat op een werkdag maar één boa beschikbaar is voor de hele gemeente (als gevolg van
gedraaide weekenddiensten, vakantie, ziekte, opleiding en cursus etc.). Gezien het grote werkgebied van de gemeente
Bergen op Zoom en het brede takenpakket is het toezicht dat daadwerkelijk door de boa’s kan worden uitgevoerd zeer
beperkt. Intensivering van de handhaving door boa’s zal daarom plaatvinden over de volledige breedte, waarbij er ook
meer ruimte ontstaat voor regulier surveillancetoezicht in het buitengebied en in de wijken om voor de burger in de wijk
meer zichtbaar en aanspreekbaar te zijn. Daarnaast zal 1 boa worden opgeleid tot jeugdboa. Betreffende boa wordt
daarna voor een deel van zijn tijd specifiek belast met de aanpak en het tegengaan van jeugdoverlast in de wijken
(aanvullend op en in afstemming/ samenwerking met jongerenwerk en de wijkagent).

Toezichthouder rode spoor
Een toezichthouder rode spoor ziet toe op naleving van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Dit betreft
onder meer handhavingstaken met betrekking tot de onderwerpen bouwen, slopen en gebruik van panden. Er is 1 fte
extra capaciteit op het rode spoor gewenst zodat er ruimte komt om, naast het afhandelen van de meldingen, jaarlijks
extra inzet te kunnen plegen op (brand)veiligheid. Zo ontstaat ruimte om proactief op projectmatige wijze dan wel
steekproefsgewijs meer controle uit te voeren op (brand)veiligheid in monumenten, in parkeergarages onder
woongebouwen, in cafés, in winkels etc. In het Handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP) wordt jaarlijks opgenomen aan
welke onderwerpen in het betreffende jaar specifiek extra aandacht zal worden besteed. Om, nadat het HUP is
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vastgesteld, ook nog in te kunnen spelen op actuele vragen en ontwikkelingen zal van de extra capaciteit een deel niet
concreet worden ingevuld, maar in het HUP worden vermeld als ‘flexibel’ zodat dit gedurende het jaar nog flexibel kan
worden ingevuld.
Wij vertrouwen erop dat de ontstane onduidelijkheid hiermee is weggenomen.
Namens het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom,
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