
 

“RAADSMEMO”  is de vorm van actieve informatievoorziening aan de gemeenteraad, waarbij een actuele ontwikkeling of 
aanvullende informatie wordt meegedeeld door een portefeuillehouder. Een raadsmemo is bedoeld ter kennisname. 
“RAADSINFORMATIE”  is de vorm van actieve informatievoorziening aan de gemeenteraad, waarbij de actuele stand van zaken 
van een beleidsonderwerp uit programmabegroting/collegeprogramma of van een project wordt beschreven. De raadsinformatie 
wordt door het college aangeboden aan de raad en wordt standaard geagendeerd voor de eerstvolgende vergadering van de 
commissie Algemeen of Fysiek. 

 
 

 Raadsmemo 

Datum:  25 juni 2013 

Aan:  Gemeenteraad van Hof van Twente  

Kopie aan:   

Van:  drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM 

Voor informatie:  Bart Overbeek, Vergunning en Handhaving en Malu Hertzdahl, 
Algemene zaken  

Onderwerp:  Actuele informatie Boa DHW n.a.v. raadscommissie 11 juni 2013 

Bijlage memo Boa capaciteit d.d. 8 april 2013. 

 

1. Aanleiding 

Naar aanleiding van de bespreking van de Kadernota 2014 in de raadscommissie d.d. 11 juni 

2013 en wel het voorstel omrent Boa capaciteitsuitbreiding, is door uw raad de vraag gesteld 

hoe het nu zit met de regionale poule en of er een taakomschrijving DHW Boa beschikbaar is. 

Deze informatie is benodigd bij de afweging in de raad van 2 juli 2013. In deze memo wordt de 

gevraagde informatie gegeven. 

2. Inhoudelijke mededeling 

Allereerst wordt verwezen naar de memo d.d. 8 april 2013 zoals nu bijgevoegd en die eerder is 

aangeboden aan de fractievoorzitters. Deze memo geeft een goed beeld van de noodzaak tot 

die extra Boa alsmede een inzicht in de uren.  

 

Regionale Boa poule 

Op 27 mei jongstleden is het Districtelijk Veiligheidsoverleg bijeen geweest (voorheen 

Regionaal College Twente). Daar is besloten dat er vooralsnog geen Twentse DHW Boa poule 

wordt opgezet. De bereidheid bestaat wel om op termijn te groeien naar een regionale pool.  

 

In de samenwerking in het cluster Midden (Hengelo, Borne, Hof van Twente) wordt nu al 

samengewerkt op het gebied van hard –en software (digitaal uitschrijven van bonnen en 

registratie in een gezamenlijke backoffice). Regelmatig vindt er een gezamenlijke BOA-briefing 

plaats en wordt bekeken waar de samenwerking verder valt uit te bouwen.  
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Taakomschrijving DHW Boa 

De geplande uren toezicht  binnen de functie van de BOA worden benut voor het houden van 

toezicht op vrijwel de gehele DHW-wet. Dit betekent de controle op het gehele 

vergunningenstelsel als ook de verkoopverboden en in het bijzonder de leeftijdgrenzen in de 

horeca (inclusief de paracommerciële horeca zoals sportkantines). Tevens het doen van 

periodieke controles bij verkooppunten van drank, waaronder supermarkten en slijterijen.  

3. Conclusie 

Wij vragen uw raad kennis te nemen van bovenstaande informatie en dat mee te wegen in uw 

besluitvorming aangaande de Kadernota 2014, onderdeel Boa.  

 

 


