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J.C. Langeweg en W. Beijer (in totaal 1,8 fte)

Algemeen
Diverse sleepdiensten in verband met weekmarkt en evenementen.
Totaal zijn er 119 voertuigen weggesleept waar een proces-verbaal is voor op gemaakt.
Er zijn 8 bestuurders die voor aanvang van wegslepen voertuig ter plaatse kwamen deze
zaken konden worden afgedaan doormiddel van het doorberekenen van de voorrijkosten.
Totaal aantal processen-verbalen die uitgeschreven zijn 207 stuks.
 184 x Mulders uitgeschreven (m.n. verkeersgedragingen)
 7 x Milieu verbalen
 16 x overtredingen van de APV.
Opleidingen:
Leidinggeven in een veranderende organisatie (Wim Beijer).
Coachend leiding geven (Beiden).
Basistraining praktijkopleiders (Beiden).
Bedrijfshulp verlening (Sjaak Langeweg)
Leerbedrijf
Eind 2017 zijn beide boa’s opgeleid tot praktijkbegeleider waarna de samenwerking met de
Zadkine veiligheidsacademie is opgestart. Er is regelmatig contact met de
veiligheidsacademie, waaronder ook aanwezigheid bij ouderavonden en voorlichtingsdagen.
Dit heeft geleid tot een goede start van inzetten van stagiairs, te weten begeleiding in een
periode van 4 weken 2 HTV stagiairs van de veilheidsacademie Zadkine.
Aantal gerichte acties in samenwerking met politie team Haringvliet.
 Donkere dagen offensief.
 Inrijden gesloten verklaring (NOVO).
 Parkeren binnenstad en blauwe-zone.
 Schooljeugd zwerfafval achterlaten in openbare ruimte.
 Aantal instappen gedaan waar sprake van was vermoedelijke hennepkwekerijen.
 Toezicht tijdens Halloween optocht.
 Avonddiensten met de wijkagenten i.v.m. overlast gevende plaatsen.
Ondersteuning politie, ambulance en brandweer.
Aantal malen asitentie verleend bij de hulpdiensten bij diverse ongevallen een
spoedincidenten.
Drank en horeca.
In samen werking met de HTV studenten controle uitgeoefend op het schenken van
alcoholhoudende dranken aan minderjarigen.
Integrale horeca controle in samenwerking met diverse ketenpartners.

Klachten tegen verbalisanten.
Geen klachten.
Geweld (verbaal/ Fysiek).
Geen meldingen van verbaalgeweld en of fysiekgeweld.
Aangiftes /PV bevindingen.
3 x proces verbaal opgemaakt i.v.m. ontruiming hennepkwekerijen in de Gemeente Brielle.
7 x aangifte gedaan van graffiti vandalisme.
10 x op verzoek van het Openbare Ministerie aanvullende informatie gegeven op een
proces-verbaal.
1 x proces verbaal opgemaakt dumpen van asbest op de put van Heenvliet.
1 x proces verbaal opgemaakt van het dumpen van chemisch afval.
1 x proces verbaal opgemaakt voor het illegaal storten van grofvuil op de put van Heenvliet.
Samenwerking handhaving omliggende Gemeenten.
Samenwerkingsverband opgestart met gemeente Westvoorne. Diverse rondes gemaakt
i.v.m. gebiedsverkenning en kennis making met ketens partners. Met regelmaat uitwisseling
gedaan met toezicht en handhaving in de gemeente Westvoorne (eerste twee kwartalen).
Visserijwet
Diverse controles uitgevoerd op documenten en vistuig.
Waterwet:
Onderzoek gedaan naar aanleiding van een melding “brandstof in het water”
Overgedragen aan waterschap.
Wet op de Kansspelen:
Diverse controles op de aanwezigheidsvergunning.
Diverse bijkomende werkzaamheden.
 Ondersteuning bij vergunning en evenementen aanvragen.
 Diverse operationele overleggen bijgewoond i.v.m. evenementen.
 Inzet op diverse evenementen, zoals 1 april-viering, bevrijdingen festival, Brielle Blues,
Bruisend Brielle, Halloween optocht, Sinterklaas intocht Brielle en Zwartewaal, Foodtruckfestival en Kerstmarkt en Sportweek Vierpolders.
 78 x Sim-Meldingen in behandelingen genomen en afgehandeld.
 Diverse fietswrakken en voertuigwrakken gestickerd en verwijderd van openbare-weg.
 Diverse waarschuwingskaarten uitgereikt in verband met overhangend groen.
 Groen/Grijze Milieu dagen met Boa’s Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee.
 Op verzoek van burgerzaken gemeente Brielle GBA controles 30 x uitgevoerd.
 Aantal acties in burgerkleding/uniform in verband met hondenbeleid opruimplicht en
aanlijnplicht. Diverse waarschuwingen uitgedeeld. 5 x PV opgemaakt voor de
opruimplicht en 3 x pv voor de aanlijnplicht.
 Afvalstoffenverordening naast de regulieren controles ingezet op overlast met
betrekking op het niet naleven van de voorschriften en bepalingen aanbieden en
verwijderen inzamelmiddel (kliko) van de aanbiedplaats (openbare weg).
 In samenwerking met de afdeling voorzieningen (Cinthia Manders) diverse huisbezoeken
gebracht i.v.m. vervuiling van de woning.



Controle rondes gemaakt door de Gemeente Brielle i.v.m. wild parkeren/overnachten
vrachtwagens(chauffeurs).

Opgemaakt op 21 maart 2018.
J.C. Langeweg

W. Beijer

De boa’s van de gemeente Brielle zijn aangewezen voor ‘Domeinlijst I Openbare
ruimte’.
De boa Openbare ruimte is bevoegd om te handhaven op de volgende artikelen en wetten
voor zover noodzakelijk voor een goede uitoefening van de functie en de daaraan
gekoppelde taakomschrijving, tenzij de wet zich daartegen verzet.
1. Artikel 2.13 Activiteitenbesluit milieubeheer juncto artikel 1a Wet op de economische
delicten;
2. Besluit lozen buiten inrichtingen juncto artikel 10.2 Wet Milieubeheer juncto artikel 1a
Wet op de economische delicten;
3. Besluit Personenvervoer 2000;
4. Hoofdstuk 7 Binnenvaartpolitiereglement;
5. Binnenvaartwet;
6. Drank en Horecawet juncto artikel 1 Wet op de economische delicten;13
7. Huisvestingswet 2014;
8. Artikel 45 Luchtverkeersreglement;
9. Monumentenwet 1988;
10. Verordeningen en/of Keuren voor zover betrokkene daarvoor door het bevoegde
bestuursorgaan is aangewezen;
11. Artikel 3, tweede lid, van het Reglement houdende voorschriften voor het vervoer van
gevaarlijke stoffen over de binnenwateren juncto artikel 1a Wet op de Economische
delicten;
12. Tabakswet juncto artikel 1 Wet op de economische delicten;
13. Visserijwet 1963 juncto artikel 1a Wet op de economische delicten;
14. Artikelen 2.3.6 Vuurwerkbesluit juncto artikel 9.2.2.1 Wet milieubeheer juncto artikel
1a Wet op de economische delicten;
15. Artikel 6.2 lid 1 Waterwet, juncto artikel 1a Wet op de economische delicten voor zover
het overtredingen betreft die een nadelige invloed hebben of kunnen hebben op de
leefbaarheid in de publieke ruimte;
16. Artikel 5 Wegenverkeerswet 1994 en het Reglement verkeersregels en verkeerstekens
1990 voor zover het stilstaand verkeer betreft. De artikelen 4, 5, 6, 10, 82 en 62
juncto bijlage I hoofdstuk C (geslotenverklaring) van het Reglement verkeersregels en
verkeerstekens 1990 voor zover van toepassing voor zowel rijdend als stilstaand
verkeer. Op 12 april 2011 is door het College van procureurs-generaal (brief met
kenmerk Pag/B&S/15674) nadere invulling gegeven in het kader van gemeentelijke
handhaving van de WVW14. Handhaving op negatie van C borden (RVV 1990) is in
relatie tot de openbare orde toegestaan. In bijlage L is het toepasselijke kader voor de
gemeente opgenomen indien zij digitaal wil handhaven op categorie C borden.
17. Artikel 2 van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen;
18. Artikel 2.2 lid g en h Wet algemene bepalingen omgevingsrecht juncto artikel 1a Wet
op de economische delicten;
19. Artikel 13 Wet bodembescherming juncto artikel 1a Wet op de economische delicten
voor zover het gaat om feiten die de leefbaarheid aantasten;
20. Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden;
21. Artikelen 10.1 lid 1, 10.37 en 10.38 Wet milieubeheer juncto artikel 1a Wet op de
economische delicten voor zover het gaat om feiten die de leefbaarheid aantasten;
22. Titel VA van de Wet op de Kansspelen;
23. Wet openbare manifestaties;
24. Artikel 72, 73, 74, 82a en 82b Wet Personenvervoer 2000;

25. Wet pleziervaartuigen;
26. Wet Ruimtelijke Ordening juncto artikel 1a van de Wet op de economische delicten met
uitzondering van de volgende situaties:
a.

Het feit is begaan in samenhang met andere economische feiten, of

b.

Het feit heeft betrekking op een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer;

27. Wet veiligheidsregio’s;
28. Artikelen 175, 177, 179, 180, 181, 182, 184, 184a, 185, 188, 199,225, 231 lid 2, 239,
266juncto 267, 284, 285, 300 juncto artikel 304 onder ten tweede, 350, 351, 351 bis,
352, 416, 417 bis, 424 t/m 429, 430a, 435 onder ten vierde, 437, 437 bis en 437 ter,
438, 443, 447b, 447c, 447d, 447e, 453, 458 t/m 461 Wetboek van Strafrecht;
29. Winkeltijdenwet;
30. Woningwet juncto artikel 1a Wet op de economische delicten met uitzondering van de
volgende situaties:
a.

Het feit is begaan in samenhang met andere economische delicten;

b.

Het feit heeft betrekking op een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer,
of

c.

Het feit heeft betrekking op overtreding van het Bouwbesluit 2012 voor zover
het de voorschriften inzake het verwijderen van asbest en de aanwezigheid
van asbestvezels of formaldehyde betreft.

31. Wrakkenwet, voor zover het gaat om feiten die de leefbaarheid aantasten;
32. Zondagswet;
33. Andere strafbare feiten, indien hij daarmee in een concreet opsporingsonderzoek of
voor een concreet project door een officier van Justitie wordt belast voor de duur van
dat onderzoek of project.
Politiebevoegdheden en Geweldsmiddelen
De boa Openbare ruimte in bezoldigde dienst kan optioneel beschikken over de
politiebevoegdheden bedoeld in artikel 7 eerste en derde lid van de Politiewet 2012 en kan
tevens optioneel beschikken over handboeien, wapenstok en/of pepperspray. De boa
Openbare ruimte in onbezoldigde dienst kan optioneel beschikken over de
politiebevoegdheden bedoeld in artikel 7 eerste en derde lid van de Politiewet 2012 en
optioneel over handboeien.

