zZ

ate

ä€ Hof van
O.Twente
Aan de raad,

Onderwerp:

Dekkingsvoorstel voor tijdelijke extra BOA in 2013
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In de dekking van de kosten van tijdelijke extra BOA-capaciteit voorzien door

€ 7.000 binnen bestaande budgetten vrij te maken en € 33.000 ten laste te
brengen van het saldo programmabegroting 2013 (€ 78.000) dat is ontstaan
na verwerking van de effecten van de septembercirculaire 2012

SAMENVATTING

Als college hebben wij u toegezegd een dekkingsvoorstel voor de tijdelijke aanstelling van
extra BOA-capaciteit in 2013 voor te leggen. Het in de raad genoemde bedrag van € 40.000
kan voor € 7.000 binnen bestaande budgetten worden vrijgemaakt. Voor de resterende
€ 33.000 doet het college het voorstel om dit ten laste te brengen van het saldo programmabegroting 2013 (€ 78.000) dat is ontstaan na verwerking van de effecten van de septembercirculaire 2012.
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VOORGESCHIEDENIS

In de raadsvergadering van 6 november is naar aanleiding van een conceptmotie van de PvdA

over “Blauw op straat” discussie gevoerd over uitbreiding van BOA-capaciteit. Deze motie had
een relatie met de vorming van een nationale politie per 1 januari 2013. Daarbij heeft burgemeester Goudt als portefeuillehouder toegezegd in de raadsvergadering van 18 december met

een voorstel te komen voor de financiële dekking van de kosten van een tijdelijke extra BOA
(Buitengewoon OpsporingsAmbtenaar) in 2013. Wat betreft de aanstelling van een extra BOA
is een periode van één jaar genoemd en is uitgegaan van € 40.000 kosten.
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WETTELIJKE

GRONDSLAG

Diverse circulaires van het ministerie van Justitie over BOA's, vormgeving van nationale politie.
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INHOUD

VOORSTEL

4.A

Wat willen we bereiken?

Tegemoet komen aan de wens van de raad tot tijdelijke uitbreiding van BOA-capaciteit en

invulling geven aan de toezegging ter dekking daarvan een voorstel aan de raad te doen.
4.B

Wat gaan we ervoor doen?

Na akkoord van de raad verdere stappen ondernemen om tot uitbreiding van de BOA-

capaciteit te komen.

4.C

Wat mag het kosten?

In de raad is een bedrag genoemd van € 40.000. Dat is ongeveer het budget dat nodig is voor
aanstelling van een eigen medewerker in een dergelijke functie (circa 1.450 productieve uren).
Voor dit bedrag kunnen ongeveer 1.100 uren van een extern detacheringsbureau worden
ingehuurd.
4.D

Wat is het alternatief?

Niet akkoord gaan met het dekking. In dat geval wordt de BOA-capaciteit niet uitgebreid.
4.E

Wat is het risico?

De aanstelling van een tijdelijke extra BOA zal in de loop van 2013 plaatsvinden. Een BOA
moet eerst geworven of ingehuurd en aangesteld worden, waarbij ook een tijdrovende
procedure voor het verkrijgen van een akte van beëdiging bij het ministerie van Justitie
doorlopen moet worden.
De bestrijding van kleine overlastfeiten is gebaat bij extra BOA-capaciteit. Dat geldt ook voor
handhaving van het nog vast te stellen integraal horecabeleid. Om de inzet van de BOA te
bepalen ligt het voor de hand dat eerst een besluit wordt genomen over het Handhavings-

uitvoeringsprogramma 2013 (1° kwartaal 2013) en de kaders van het integraal horecabeleid
(april 2013). Daarmee wordt het risico beperkt dat achteraf wordt bediscussieerd of de extra
BOA-capaciteit is ingezet op de voor uw raad van belang zijnde activiteiten.
4.F

Hoe ziet de vervolgprocedure er uit?

Als de raad zich akkoord verklaart met het dekkingsvoorstel, dan onderneemt het college
verdere stappen om de BOA-capaciteit uit te breiden. De aanstelling van een tijdelijke extra
BOA zal in de loop van 2013 plaatsvinden. Een BOA moet eerst geworven of ingehuurd en
aangesteld worden, waarbij ook de beëdigingsprocedure bij het ministerie van Justitie
doorlopen moet worden. Om de inzet van de BOA te bepalen ligt het voor de hand dat eerst

een besluit wordt genomen over het Handhavingsuitvoeringsprogramma 2013 (1° kwartaal
2013) en de kaders van het integraal horecabeleid (april 2013).
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COMMUNICATIE

Het past niet in het raadsschema om tussen ons collegebesluit en de raad van 18 december

de raadscommissie Algemeen te consulteren. Daarom krijgt u dit voorstel zonder tussenkomst
van de commissie geagendeerd.
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