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Aan:
Van:
Datum:

Het Algemeen Bestuur van het Meerschap Paterswolde
Gerrit Pots
24 mei 2016.

Betreft:

Rapportage Handhaving 2016.

Geachte bestuursleden,
Vanaf begin februari 2016 is de handhaving in ons gebied verzorgd door City 360, een
dochteronderneming van Trigion. In tegenstelling tot de ontevredenheid die we hadden toen
Veiligheidszorg Noord de handhaving verzorgde zijn we nu zeer tevreden. Onze BOA is jong en
ambitieus. Hij heeft al veel contacten gelegd met BOA’s van Natuurmonumenten, de
Hengelsportvereniging en ook met de politie. Onze BOA gaat ook werken voor de gemeente Haren.
Dit geeft ons de mogelijkheid samen met Haren de BOA zo optimaal mogelijk in te kunnen zetten.
De afgelopen periode heeft de BOA alleen nog maar gewaarschuwd en is in ons gebied als gastheer
opgetreden. In totaal zijn er vanaf begin februari tot midden mei ca. 350 waarschuwingen gegeven.
Hoofdzakelijk aan hondenbezitters en fietsers.
Met name bij de Hoornseplas heeft hij veel hondenbezitters bij geconstateerde overtredingen
gewezen op de regelgeving en ook uitgelegd waarom het Meerschap deze regels heeft opgesteld. De
meeste hondenbezitters hebben hierop positief gereageerd.
De beëdiging van onze BOA is op dit moment nog in bewerking. Het Meerschap is op dit moment in
overleg met de BOA coördinatoren van de drie deelnemende gemeenten om gezamenlijk de
procedure te doorlopen en af te ronden.
Er zijn meerdere marktpartijen actief op het gebied van handhaving, (o.a. Trigion, G4S,
Veiligheidszorg Drenthe).
Voorlopig hebben wij gekozen voor Trigion-City 360. Deze keuze is gemaakt op advies van een stage
coördinator opleidingscentra BOA,s, een zeer scherpe tariefstelling, flexibele inzet en de garantie
van uitgebreide rapportage mogelijkheden.
Er is geen contractduur aangegaan, in principe kunnen we per direct de inhuur stopzetten, mocht
hier aanleiding toe zijn.
Het bedrag dat jaarlijks door het Meerschap besteed wordt aan inhuur voor de BOA,s ligt onder de
aanbestedingsnorm.
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