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Samenwerking BOA’s Rheden en Doesburg
INHOUD VOORSTEL
1. Intentie uitspreken om de samenwerking op het gebied van de boa-taken met de gemeente
Doesburg aan te gaan.
2. Vaststellen plan van aanpak samenwerking boa-taken Rheden-Doesburg
1 Wat is de aanleiding?
Vanuit Doesburg is de vraag om samenwerking ontstaan vanuit de kwetsbare positie van de boa’s
binnen de gemeente Doesburg. De organisatie en aansturing van het boa-werkveld is omvangrijk. Het
strafrecht en de aansluiting op de justitiële keten maakt het complex. De boa’s hebben directe
aansturing nodig van een coördinator of teamleider die dagelijks met de materie van doen heeft en
als sparringpartner kan fungeren. De gemeente Doesburg lukt het niet om hierin voldoende te
voorzien. De gemeente Doesburg wil daarom graag haar boa’s onderbrengen bij de gemeente
Rheden. Beide gemeenten vallen in het gebied van het politiebasisteam IJsselwaarden waardoor het
werkgebied van de boa’s overeenkomt met dat van de politie.
Voor de gemeente Rheden betekent dit dat er een groter en robuuster team ontstaat, die in zijn
geheel inzetbaar is in het gebied van het politieteam IJsselwaarden. Kennis kan gedeeld worden en de
boa’s kunnen zich, naast het integrale toezicht, verder ontwikkelen in specialismen. Rheden voert ook
al de boa-taken voor de gemeente Rozendaal uit middels een samenwerkingsovereenkomst.
2 Wat is het bestaand beleid c.q. kader?
Algemene plaatselijke verordening Rheden
Algemene plaatselijke verordening Doesburg
Toezicht 2.0
3 Wat willen wij bereiken op de genoemde Global Goal(s)?
Een efficiënt en robuust boa-team inzetbaar voor het gebied van het basisteam politie IJsselwaarden
(Doesburg-Rheden-Rozendaal).
4 Wat gaan wij ervoor doen?

1. Er ontstaat één robuust team met boa’s die naast integraal toezicht houden zich kunnen
specialiseren op een thema.
Met één team boa’s, aangestuurd vanuit de gemeente Rheden, ontstaat een robuust team
waarbinnen de boa’s zich verder kunnen specialiseren.
Het team werkt dan binnen hetzelfde gebied als het politie basisteamteam IJsselwaarden
waardoor een goede afstemming van taken kan plaatsvinden.
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De samenwerking zorgt voor efficiëntere inzet van toezichtcapaciteit en het waarborgt de
continuïteit in piekperioden of bijvoorbeeld bij ziekte. Daarnaast kan het soms nuttig zijn als
toezichthouders ‘anoniem’ kunnen optreden in een andere gemeente of wijk dan hun eigen.
2. Uitgangspunt is om de boa in dienst van de gemeente Doesburg voor 2 jaar te detacheren naar
de gemeente Rheden.
Beide partijen kunnen dan ervaren hoe de samenwerking uitpakt. Een termijn van 2 jaar geeft
een goed beeld of de samenwerking voor beide partijen de gewenste resultaten oplevert.
Daarnaast geeft het ruimte om in 2021 te evalueren en te onderzoeken of de boa’s eventueel in
dienst kunnen treden bij de gemeente Rheden.
Doesburg houdt bij detachering zeggenschap over de boa’s terwijl het belangrijkste onderdeel:
coördinatie en aansturing via Rheden wordt georganiseerd. Het gaat om 1 boa die vast in dienst
is bij de gemeente Doesburg en momenteel zijn er ook 2 tijdelijke toezichthouders ingehuurd.
Een onderdeel van het plan van aanpak is de dienstverleningsovereenkomst: hierin wordt
beschreven welke boa-taken Doesburg afneemt van de gemeente Rheden. In de verdere
uitwerking (fase 2 plan van aanpak) wordt helder hoeveel capaciteit voor deze taken noodzakelijk
is en hoe we dat in afstemming met Rheden gaan organiseren.
3. Om te komen tot één boa-team met de gemeente Rheden is het noodzakelijk om een aantal
randvoorwaarden verder uit te werken.
Het gaat om de volgende resultaten:
Convenant met besluiten (over bevoegdheden) zodat alle boa’s in het gebied van het
basisteam IJsselwaarden ingezet kunnen worden .
Dienstverleningsovereenkomst inclusief SLA: het is voor beide partijen helder welke taken en
kwaliteitsniveau de gemeente Doesburg afneemt van de gemeente Rheden.
Verwerkingsovereenkomst; afspraken over het verwerken van gegevens van de gemeente
Doesburg in systemen van de gemeente Rheden.
Doesburg is aangesloten op de applicatie van Rheden.
Overzicht benodigdheden inclusief financieel plaatje; voor uitvoeren boa-taken
Rechtspositie boa’s: detachering vanuit gemeente Doesburg
5 Wat gaat het kosten?
Voor Rheden gaat dit niets extra’s kosten. Alle kosten worden verekend met Doesburg. De Kosten
worden inzichtelijk gemaakt alvorens de samenwerking wordt aangegaan.
6 Wat zijn de risico’s?
Voor nu zijn er nog geen risico’s te benoemen. Later dit jaar als de samenwerking verder is uitgewerkt
wordt in een nieuwe collegevoorstel de evt. risico’s meegenomen.
7 Wat is het draagvlak voor dit voorstel?
De samenwerking is besproken in het bestuurlijk basisteam IJsselwaarden: burgemeesters DoesburgRheden-Rozendaal, Openbaar Ministerie en politie.
De boa in dienst van Doesburg en de OR zijn geïnformeerd over de samenwerking.
8 Hoe en met wie wordt er gecommuniceerd?
Zie punt 7.
9 Wordt er een evaluatie uitgevoerd?
De evaluatie van de pilot vindt in 2021 plaats.
De Steeg,

pagina

ons kenmerk

2

DRCONCEPT

