EML
Janssen-Rutten
Mevrouw
Kapelkesstraat 26
6245 AJ ElJSDEN

Bezoekadres:

Eijsden-Margraten:

ernerikapiein
(3263.63DA

ii/largraieri

Onderwerp:

Beantwoording art. 35 vragen

Boa-Nieuwe stijl

âerviceptmt:
Eirensteriroi

iii Eijsden

Woetedres:
postbus

till

Geachte mevrouw Janssen-Rutten,

Op 14 aprii 2020 heeft het college uw brief ontvangen met daarin artikel 36 vragen met
als onderwerp 'Raadsbesluit BOA-Nieuwe stijl. Middels deze brief ontvangt u van het
college de antwoorden op uw vragen.
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rond de BONS sinds 12-10-19?
Wat is er veranderd in de organisatie
Op 1-1-2020 zijn de BOA's overgegaan van het team Openbare ruimte naar het team
Fysieke Leefomgeving. Door de coronacrisis is de voortgang in de implementatie van
BOA 2.0 vertraagd. Wel is de capaciteit uitgebreid (ook nog extra in verband met de
huidige coronacrisis), zijn aanvullende hulpmiddelen aangeschaft (waaronder portofoons,
extra handhelds en mobiele printers), is de aanbestedingsprocedure gestart voor nieuwe
intormatiegestuurd werken)
dienstvoertuigen en is er recent een informatieanaiist
in dienst genomen.
rond de inzet van onze eiqen BOA's vorm
Hoe hebben de voornemens
gekregen?
De eigen BOAts participeren in de flexibele inzet op dit moment en houden toezicht en
handhaven op de maatregelen uit de noodverordening. Verdere implementatie ten
aanzien van BOA 2.0 is met betrekking tot dit onderdeel gestagneerd door de
coronacrisis.
Van welke locatie ziin deze beide BOAis nu werkzaam?
Alle boa's, zowel intern als extern, starten hun dienst vanuit het gemeentehuis
Margraten.
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Welke beschermende kleding
Welk vervoermiddel
staat tot hun beschikking?
dragen zii?
Er zijn twee voertuigen beschikbaar, de Dacia (personen auto) en de Daihatsu
Facilitaire zaken is op dit moment bezig om deze autois te vervangen middels shortlease. De externe boa*s zijn uitgerust, naast de standaard boe-uitrusting, met een
kogellateekvest. De interne boais zijn enkel uitgerust met een standaard boa~uitrusting.
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Het feit dat de interne boals nog niet voorzien zijn van kogel/steekvesten heeft te maken
met de stagnatie van de implementatie van BOA 2.0 door de coronacrisis.
BOAts?
Waaruit bestaat de taak van deze qekwalificeerde
De boa's werken op basis van een prioriteitenlijst bestaande uit 26 punten. Tevens Wordt
de werkvoorraad bepaald door de meldingen in Fixi. Verdere implementatie ten
aanzien van BOA 2.0 is met betrekking tot dit onderdeel gestagneerd door de
coronacrisis.
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ln hoeverre is er in de maanden voor de renovatie van de Diepstraat
aanqaande
in de oude kern?
van de parkeeroverlast
het teruqdrinqen
Voor de reconstructie van de Diepstraat Was ongeoorloofd parkeren onveranderd
ondanks de bebording. De boa's hebben proces-verbaal opgemaakt daar waar fout
geparkeerd was. Op dit moment vindt de reconstructie plaats. Tijdens de coronacrisis is
het daar rustig. Veel mensen hebben aan de oproep gehoor gegeven om thuis te blijven
en de horeca is natuurlijk dicht.
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ELOESEM VßaN HET ZUIUEN

Wat is er veranderd in de aansturinq?
De operationele aansturing vindt plaats door het interim-afdelingshoofd VTH+ samen met
de juridisch medewerker toezicht en handhaving. De randvoorwaardelijke zaken worden
opgepakt door de beleidsmedewerker AOV.

tot BOA te volqen.
Onze kantonniers zouden worden benaderd om een opleiding
hebben zich hiervoor qemeld? Voor hoeveel FTE?
Hoeveel personen
Binnen het team Openbare ruimte is de vraag uitgezet. ln totaal hebben zich drie
geïnteresseerden zich aangemeld waarvan er 1 is overgebleven.
in aantal FTE's tussen de eiqen
Hoe is de huidiqe verhoudinq
inhuur?
Intern: 1.67 Fte
Extern: 2 Fte met de mogelijk tot flexibele inzet van 1 Fte extra.

10. Door wie worden
Sinvest uit Echt.

deze inqehuurde

BOA's

Boa”s en de
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11. Hoe hebben zij zich inmiddels op de hooqte qesteld van de situaties in onze
verschillende kernen, zodat ze adequaat kunnen optreden?
De raad heeft een prioriteitenlijst vastgesteld met 26 punten. Dit bepaalt op dit moment,
naast de 'Hotspots' in verband met de coronacrisis, de werkwijze. Een vertaling van deze
prioriteitenlijst naar een handhavingskalender en de inrichting van aandachtspunten en
hotspots in City Control (de tool die door de BOA's wordt gebruikt) is gestagneerd door
de coronacrisis.
plaats qevonden
en zo ia, welke?
12. Heeft er een veranderinq
in de aansturinq
en
Voor het antwoordt op deze vraag wordt verwezen naar de antwoorden

tot nu toe qebracht?
13. Welke resultaten heeft de Weqsleepreqelinq
Nog geen. Er is gebleken dat er nog sprake is van een aantal juridische omissies. Die
worden hersteld waarna de regeling wordt gepubliceerd. Daarnaast is het zeer rustig
geweest op straat in verband met de huidige coronoacrisis.
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14. Op 27 maart 2020 is er een Aanwijsbesluit
ter benoeminq
van een
-of meerdere- toezichthouder(s)
op de
in de qemeente
EM. Dit heeft betrekking
noodverordeninq
nav de Coronacrisis. maar ook op de nalevinq van voorschriften
Woninqwet,
bodembescherming,
Ruimtelijke
tav
ordeninq,
Milieubeheer,
Monumentenwet,
etc. ln hoeverre
is dit een qevolq
van het qenoemde
raadsbesluit?
De aanwijzing van toezichthouders is tot stand gekomen door coronacrisis. Ten tijde van
het aanwijzingsbesluit Was er een grote behoefte aan toezichthouders in de fysieke
leefomgeving. Dit besluit heeft geen relatie met het raadsbesluit. De toezichthouders zijn
aangewezen op grond van voornoemde wetten opdat zij op die manier ook konden
Worden ingezet als toezichthouder op de maatregelen uit de noodverordening.
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15. Samen met het voriqe colieqe heeft de toenmaliqe
raad afspraken
om
overtreders van verqunninqen
enlof het niet nakomen van voorwaarden (zoals biiv.
aqrariër
Beusmans
in Noorbeek)
en aan te pakken.
te controleren
Welke
opdrachten
hebben de BOA”s hiervan tot nu toe concreet op moeten pakken en
qezien de huidiqe situatie in VroelenlNoorbeek
welke verbalen zijn er uitqedeeld?
Sinds de overdracht van de werkzaamheden van de boals naar het team Fysieke
Leefomgeving zijn er geen concrete casussen overgedragen. De boa*s handelen, naast
hun huidige inzet op het toezicht en handhaving op de maatregelen uit de
noodverordening, klachten en meldingen van burgers af. Daarnaast houden zij
gebiedsgericht toezicht. Wabo gerelateerde overtredingen kunnen door de boals niet
Worden afgehandeld. De gemeente beschikt niet over een BOA Domein (Wabo-BOA).
Wabo overtredingen Worden door de gemeente bestuursrechtelijk afgehandeld.
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piepsvsteem
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16. Wanneer kunnen we het definitieve einde van het
zien, waardoor
mensen elkaar niet meer hoeven te verklikken
alvorens
de

handhavend optreedt?
De raad heeft met de invoering van het klachtensysteem Fixi de mogelijkheid geboden
om anonieme klachten in te dienen. Op 1-08-2017 is het 'Omgevingsbeleidsplan VTH
2017-2021lgepubliceerd. Hierin is opgenomen dat toezicht plaatsvindt naar aanleiding
van meldingen/klachten. De Werkwijze van toezicht en handhaving is gebaseerd op de
prioritering zoals opgenomen in het 'Omgevingsbeleidsplan'. Vlak voor het uitbreken van
de coronacrisis Werd er gewerkt aan een handhavingskalender Waarin de prioriteiten van
de raad Worden vertaald naar een periode in hetjaar Waarin deze (met name) spelen.
Dat gaat mede bepalen Waarmee
en Wanneer, naast de genoemde klachten en
meldingen, de BOA's aan de slag gaan. Ook is er recent een informatieanalist in dienst
genomen die mede input gaat leveren voor meer proactief toezicht. Het tempo Waarin
een en ander gestalte gaat krijgen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen in de
huidige crisis.
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Met vriendelijke groet,
Burgemeester en Wethouders van Eijsden-Margraten,
De gemeentesecretaris,
De burgemeester,

Mari-An Gerits
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