I

oú
oll
>tr
to
oo

vyE E RT

GEMEENTE

Sector

Ruimte

Afdeling

Vergunningen, Toez¡cht en Handhaving

Ø

Openbaar:

!
Kabinet: n

Niet openbaar:

Zaaknummer(s)
ingekomen stuk(ken)

Schers-Tonnaer Tel.: (0495) 57 54

Behandelend medewerk(st)er

Marie-Louise

Portefeu i I lehouder(s)

A.A.M.M. Heijmans

36

Nummer B&W-advies:
BW-007852

ONDERWERP

Aanwijzing/benoeming toezichthouders

ADVIES
De heer M.A,l. van den Berg per 13 november2OI4 en de heren P.K.G. Simons en S.S.
Rutten per 1 december 2074, op grond van artikel 6:2 van de Algemene Plaatselijke
Verordening (APV) aanwijzen als toezichthouder en benoemen als onbezoldigd ambtenaar
met de titel van opsporingsbevoegdheid.
TOELICHTING
De gemeente Weett heeft op 28 februari 2011 (beschikking 5687463/Justis/11) van het
ministerie van Justitie toestemming gekregen om binnen een zogenaamde'categoriale
aanstelling'een 25-tal Boa's te benoemen, naast de Boa's van de eenheid Stadstoezicht.
Deze categoriale aanstellingsmogelijkheid wordt benut om Boa's te benoemen als

onbezoldigd ambtenaar van de gemeente Weert, die vervolgens via Sinvest BV, hun
werkzaamheden in Weert uitvoeren.
De gemeente huuft de Boa's in voor onder meer het horeca toezicht in het weekend en
overige toezichthoudende taken. De werving, selectie, opleiding, loonbetaling en
aansturing van deze Boa's vindt plaats door Sinvest BV. Uiteraard vindt hun inzet plaats in
opdracht van de gemeente en in afstemming met de politie.
De gemeente Weert heeft op deze wijze een aanstellingsmogelijkheid van maximaal 25
Boa's. In de praktijk heeft Weert dit aantal van 25 niet nodig.
Door toch meer Boa's te benoemen als onbezoldigd ambtenaar, is het mogelijk om via
deze samenwerking met een pafticuliere partner, ook andere gemeenten gebruik te laten
maken van deze Boa's. Dat gebeurt in de praktijk ook. Met deze gemeenten (o.a. Echt Weert,
12 december 2014
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Susteren) wordt dan een samenwerkingsconvenant afgesloten. Het voordeel hiervan is dat
de Boa's vanuit één pool van 25 worden ingezet in verschillende gemeenten en zo op een
breed terrein kennis en ervaring opbouwen. Dit komt ook hun inzet in Weeft ten goede.
De functionarissen die voor benoeming worden voorgedragen zijn door de heer H.Schobre
(directeur Sinvest Management B.V.) voor de uit te oefenen functie geschikt bevonden en

worden door hem als zodanig aanbevolen.
Hun toezichthoudende taken hebben betrekking op de naleving van de APV. De
toezichthoudende bevoegdheid is gebaseerd op artikel 5:11van de Algemene wet
bestuursrecht.
Geadviseerd wordt de functionarissen aan te wijzen als toezichthouder, hen te benoemen
als onbezoldigd ambtenaar en hen daarbij de titel van opsporingsbevoegdheid te verlenen,
conform bijgevoegd, daarop betrekking hebbend ontwerpbesluit.

Algemeen:
NVT

Arqumenten:
NVT

JURIDISCHE GEVOLGEN (o.a. FATALE TERMIJNEN/HANDHAVING)
NVT

FINANCIELE EN PERSONELE GEVOLGEN
De aanstelling van de toezichthouders heeft geen consequenties voor het budget.

Voor de inzet van ingehuurde Boa's in Weert zijn middelen gereserveerd in de begroting.
Begrotinospost:

1400300/6343924
Beschikbaar bedrag:
Voor de inhuur van Boa's is het beschikbare restant-budget 2014 ad € t8.377,62.
Voor 2015 ¡s een budget van € 156.437,0O beschikbaar. Binnen dit budget worden door de
gemeente toezichthouders ingehuurd van Sinvest Management 8.V..
Sinvest Management B,V. zorgt zelf voor voldoende beschikbare toezichthouders.

COM M

UNICATIE/ PARTICIPATI

E

NVT

OVERLEG GEVOERD MET

Intern:
Overleg gehad met Roland Caris, teamleider van de afdeling Vergunningen, Toezicht en
Handhaving als vervanger van Hugo Janssen die budgethouder is. Het betreft het budget
met g rootboe knu m mer 1400300, categorie 6343924.
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Extern:

Sinvest Management B.V
BIJLAGEN
Openbaar:

Aanwijzingsbesluit/akte van benoeming van de heren M.A.J. van den Berg, P,K.G. Simons
en S.S. Rutten.
Niet-openbaar:
Niet van toepassing
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vVEERT

AANWI.JZINGSBESLUIT
AKTE VAN BENOEMING
Burgemeester en Wethouders van Weert en
De Burgemeester van Weert,
ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft;
Gelet op het bepaalde in aftikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht en in artikel 6:2
van de Algemene plaatselijke verordening;

Besluiten
De heer M.A.J. van den Berg, geboren te Veghel op 7 september 1962, met ingang van 13
november 2Ol4:

1. aan te wijzen als toezichthouder, belast met het houden van toezicht op de
naleving van het bepaalde in de Algemene plaatselijke verordening (APV);
2. te benoemen als onbezoldigd ambtenaar met de titel van opsporingsbevoegdheid.
Weert, 23 december 2074
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AANWI.JZINGSBESLUIT
AKTE VAN BENOEMING
Burgemeester en Wethouders van Weert en
De Burgemeester van Weert,
ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft;
Gelet op het bepaalde in aftikel 5:11van de Algemene wet bestuursrecht en in artikel 6:2
van de Algemene plaatselijke verordening;

Besluiten
De heer P.K.G. Simons, geboren te Kerkrade op 5 november 1961, met ingang van
december 2Ot4:

1.
2.

1

aan te wijzen als toezíchthouder, belast met het houden van toezicht op de
naleving van het bepaalde in de Algemene plaatselijke verordening (APV);
te benoemen als onbezoldigd ambtenaar met de titel van opsporingsbevoegdheid.

Weert, 23 december 2OL4
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AANWIJZTNGSBESLUIT
AKTE VAN BENOEMING
Burgemeester en Wethouders van Weert en
De Burgemeester van Weert,
ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft;
Gelet op het bepaalde in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht en in aftikel 6:2
van de Algemene plaatselijke verordening;

Besluiten:
De heer S.S. Rutten, geboren te Weert op 28

juli 1993, met ingang van 1 december

2OL4:

1. aan te wijzen als toezichthouder, belast met het houden van toezicht op de
naleving van het bepaalde in de Algemene plaatselijke verordening (APV);
2. te benoemen als onbezoldigd ambtenaar met de titel van opsporingsbevoegdheid
Weert, 23 december 2Ot4
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