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Beantwoording Raadsvragen uit raadscommissie
17 mei over de jaarrekening, programma 4, BOA’s

Overgebleven vragen m.b.t. de jaarrekening hoofdstuk 4 uit de raadscommissie bedrijvigheid 17
mei 2017
D66, CDA
-

Pag. 48: hoe staat het precies met onze BOA’s? Er was een BOA groen en een BOA grijs
maar beide slechts voor een deel. Een is er weg. Wat doen we nog aan BOA taken?

GB
-

Op pag. 48 wordt gerept over de succesvolle samenwerking m.b.t de BOA’s. Op pagina 164
staat dat er onderbezetting is. Die conflicteren dus graag duidelijkheid hierover.

Antwoord college
We kennen drie soorten BOA’s:
-

BOA domein I (grijs)
BOA Domein II Milieu, welzijn en infrastructuur (boswachter)
BOA Drank- en Horecawet (DHW)

Op dit moment heeft de gemeente Renkum 1 FTE BOA domein I in dienst en op domein II 1,5 FTE.
Met de veranderding in de maatschappij is een verandering van de inzet en het takenpakket van de
BOA vereist. Om toezicht en handhaving te borgen binnen de gemeente Renkum is sinds 2015,
ook in de ogen van de Politie, succesvol gewerkt met de flexibele inzet van BOA’s van het
Parkeerbedrijf van de gemeente Arnhem. In eerste instantie voor inzet tijdens grote evenementen,
later ook voor meer taken. Op 1 januari 2017 is helaas er aan deze samenwerking een einde
gekomen door de verkoop van het Parkeerbedrijf Arnhem.
De BOA domein II taken hebben we op dit moment voldoende belegd, door de omscholing van 2
medewerkers binnen team BOR en het anders beleggen van taken. Deze medewerkers voeren ook
het toezicht en de handhaving uit op afval volgens het nieuw vastgestelde beleid.
Om vanaf 2017 de taken te borgen op alle BOA gebied huren we voor domein I en DHW flexibele
inzet in via een gespecialiseerd bureau. De BOA domein I in vaste dienst gaat in augustus met
pensioen. We gebruiken de komende maanden om een plan te maken voor de structurele invulling
van deze taken. De huidige vaste formatie op domein I is onvoldoende voor de structurele borging
van de uit te voeren taken.

