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Emmeloord, 19 februari 2013.
Onderwerp
Inhuur Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA).
Voorgenomen besluit
In te stemmen met de inhuur van een BOA conform de Circulaire Buitengewoon
Opsporingsambtenaar.
Advies raadscommissie
De commissie BFE adviseert unaniem het voorstel als hamerstuk te beschouwen.
Aan de raad.
Status: ter besluitvorming
Inleiding
Op dit moment is er slechts één BOA actief binnen cluster Handhaving voor de aanpak
van kleine ergernissen. Doordat het niet mogelijk is om met één BOA alle ergernissen te
kunnen aanpakken en het in het kader van de veiligheid en backup niet gewenst is dat er
alleen wordt opgetreden is het noodzakelijk dat hiervoor extra BOA’s worden
aangetrokken.
Op dit moment loopt er een procedure voor de werving van twee nieuwe BOA’s. Totdat
deze vacatureruimte is opgevuld wordt er een BOA ingehuurd om effectief te kunnen
blijven handhaven. Hiervoor is echter instemming van de gemeenteraad vereist.
Doelstelling
Slagvaardig en effectief optreden tegen kleine ergernissen mogelijk maken door de BOA’s
van cluster Handhaving.
Voorgesteld besluit
In te stemmen met de inhuur van een BOA conform de Circulaire Buitengewoon
Opsporingsambtenaar.
Argumenten
Normaal gesproken is het aannemen of de inhuur van personeel een bevoegdheid van
het college. Het aannemen of inhuren van een BOA dient echter te gebeuren conform de
Circulaire Buitengewoon Opsporingsambtenaar die dit proces met verschillende
waarborgen omkleedt. Voordat een gemeente over kan gaan tot inhuur van een BOA is
instemming nodig van de gemeenteraad. Dit in tegenstelling tot het in dienst nemen van
een BOA als ambtenaar. Hierbij is de instemming van de gemeenteraad niet vereist.
Kanttekeningen
Indien de gemeenteraad niet instemt met de inhuur van de BOA dan heeft deze niet de
mogelijkheid om strafrechtelijk op te treden binnen de gemeente Noordoostpolder.
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Planning/uitvoering
Voordat een BOA binnen de gemeente gebruik kan maken van zijn bevoegdheden om
strafrechtelijk op te treden moet er een procedure voor het verkrijgen van een akte van
opsporingsbevoegdheid worden doorlopen. De complete afhandeling van deze procedure
zal maximaal 3 maanden in beslag nemen.
Bijlagen
Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris,
de burgemeester,

Portefeuillehouder : P.M.S. Vermeulen
Steller
: dhr. P. Smit; 38 09; p.smit@noordoostpolder.nl
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De raad van de gemeente Noordoostpolder,
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 februari 2013, no. 2556-1;
gelet op de Circulaire Buitengewoon Opsporingsambtenaar;
B E S L U I T:
in te stemmen met de inhuur van een BOA conform de Circulaire Buitengewoon
Opsporingsambtenaar.
Aldus besloten in de openbare vergadering
van 25 maart 2013.
De griffier,
de voorzitter,

