
Samenwerking voorbereiden en vormgeven 
Hieronder staat een aantal aandachtspunten om tijdens de voorbereiding en vormgeving van de regionale samenwerking in 
de handhaving van de Drank en Horecawet (DHW) rekening mee te houden. Bij ieder aandachtspunt staan voorbeelden of 
adviezen van een aantal gemeenten en regio’s. Deze extra adviezen zijn een aanvulling op de infosheet ‘Regionale samenwerking 
handhaving DHW, hoe doen gemeenten dat?’.

AANDACHTSPUNT   ADVIES

Regionale 
samenwerking 
handhaving DHW
Extra adviezen voor gemeenten

 Hier kunnen verschillende uitgangspunten worden genomen: 
• Kijk naar een bestaand samenwerkingsverband op het gebied van toezicht of 

alcoholbeleid. Voordeel: deelnemers zijn op de hoogte van elkaars (toezicht)
beleid.

• Neem de politieregio (basisteam) als uitgangpunt. Het voordeel is dat 
gemeenten en de politie al afstemmen in de basisteam-driehoek. 

• Werk samen met gemeenten waarvan inwoners regelmatig voor sport, uitgaan 
of evenementen de nabijgelegen gemeente bezoeken. Dit uitgangspunt is 
raadzaam als het voorkomen van alcoholtoerisme een doelstelling is.  

Ambtelijk en bestuurlijk commitment is noodzakelijk voor het slagen van de 
regionale samenwerking. Als alle betrokken gemeenten de wens en bereidheid 
hebben om de samenwerking goed aan te pakken, is het gemakkelijker om tot 
goede afspraken te komen. Het creëren van dit commitment kost veel tijd: houdt 
hier rekening mee.  

De behoefte van de individuele gemeenten die willen samenwerken, bepaalt de 
vormgeving en invulling van de samenwerking. Redenen om mee te doen zijn, onder 
andere: uniformiteit in handhaving in de regio, meer boa-capaciteit en het drukken 
van de kosten. 

De periode tussen het initiatief voor de samenwerking en de officiële start kan 
een jaar duren. Er is tijd nodig voor: commitment creëren op alle niveaus bij alle 
betrokkenen, afstemmen en het formeel vastleggen van afspraken. Zorg hierbij voor 
voldoende uren voor de coördinator of de projectleider.

Bepaal hoe intensief de samenwerking moet worden: ligt de focus op lokaal 
maatwerk of op regionaal beleid? Er zijn diverse varianten, bijvoorbeeld:
• De individuele gemeente is leidend: het uitgangspunt is een boa-pool waarbij 

iedere individuele gemeente de boa’s zelf aanstuurt. De coördinator brengt 
vraag en aanbod bij elkaar. Deze variant is geschikt voor regio’s die vooral 
samenwerken vanwege beperkte toezicht-capaciteit en wanneer de lokale 
problematiek, lokale politiek, processen voor inspraak en afstemming, 
prioriteiten, stand van zaken in vergunningverlening en inzicht in de lokale 
situatie per gemeente erg verschilt. 

Welke gemeenten moet je benaderen om 
mee te doen in de samenwerking? 

Is bestuurlijk en ambtelijk commitment 
noodzakelijk?

Waarom is het nodig om de behoeften 
van de deelnemende gemeenten te 
inventariseren?  

Hoeveel tijd is er nodig voor een goede 
voorbereiding?

Hoe belangrijk is lokaal maatwerk in 
verhouding tot een regionale aanpak?

https://hetccv.nl/fileadmin/Bestanden/Onderwerpen/Keuzewijzer_Veilig_Uitgaan/Factsheet_reg.samenwerkingDHW_JH23.11.2017.pdf
https://hetccv.nl/fileadmin/Bestanden/Onderwerpen/Keuzewijzer_Veilig_Uitgaan/Factsheet_reg.samenwerkingDHW_JH23.11.2017.pdf


• Regionale sanctiestrategie: het uitgangspunt is een boa-pool die wordt 
aangestuurd door één coördinator op basis van de wensen van de aangesloten 
gemeenten. Daarnaast is er één sanctie- of nalevingsstrategie voor de regio 
met beperkte ruimte voor maatwerk. Deze variant is geschikt voor regio’s die 
uniformiteit in de handhaving als doel hebben. Ook voor kleine gemeenten met 
beperkte beleidscapaciteit is deze variant interessant, omdat de aansturing en 
monitoring bij één coördinator ligt.  

• De regio is leidend: het uitgangspunt is een boa-pool die wordt aangestuurd 
door één coördinator, waarbij het handhavingsbeleid van alle gemeenten 
zoveel als mogelijk op elkaar is afgestemd. Deze variant is geschikt voor regio’s 
die hun bestaande intensieve samenwerking, bijvoorbeeld op het gebied van 
alcoholpreventie, willen voortzetten in de handhaving. 

Onafhankelijk van de gekozen variant geldt dat alle overtredingen van de DHW 
door de individuele gemeenten worden afgehandeld. Eventueel kan een ter zake 
kundige jurist van een van de deelnemende gemeenten de boeterapporten toetsen 
op kwaliteit. Ook bepaalt de gemeenteraad hoeveel budget wordt vrijgemaakt voor 
het DHW-toezicht. Daarnaast is kennisuitwisseling tussen de gemeenten bij iedere 
variant een aanrader.

Het is lastig om een ideaal aantal deelnemende gemeenten te noemen. Dit is 
grotendeels afhankelijk van de gewenste intensiteit van de samenwerking en de 
eventuele bestaande (vertrouwens)band tussen de gemeenten. Hieronder staan een 
paar richtinggevende aantallen:  
• Bij een lichte samenwerking, waarbij de nadruk ligt op de boa-pool en lokaal 

maatwerk, met gemeenten die elkaar nog niet (allemaal) kennen, is 10 
gemeenten een reëel aantal.

• Bij een zwaardere samenwerking waarbij de sanctiestrategie regionaal wordt 
afgestemd en waar de samenwerking recent is gestart: 2 tot 4 gemeenten.

• Bij een zwaardere samenwerking met een regionaal nalevingsbeleid en een 
goede vertrouwensband vanuit bestaande samenwerking is 8 gemeenten 
haalbaar. 

Iedere leverancier van boa’s heeft zijn voordelen en risico’s:
• Gemeente: het voordeel is de DHW-ervaring van de boa’s en hun inzicht in 

de regio. Risico is dat de boa’s bekend zijn bij de alcoholverstrekkers of dat 
de boa’s, naarmate ze ouder worden, toch herkend zullen worden. Ook is er 
het risico dat de boa’s door andere toezichtstaken niet altijd volgens afspraak 
beschikbaar zijn. 

• Particulier bedrijf: voordeel is dat het langer duurt voordat de boa’s bekend zijn 
in de regio en dat er voldoende boa’s beschikbaar zijn. De risico’s zijn dat er 
relatief veel personeelswisselingen zijn, dat de boa’s minder affiniteit kunnen 
hebben met de gemeente en dat de handhavers soms weinig DHW-ervaring 
hebben. 

• Omgevingsdienst: het voordeel is dat deze boa’s al actief zijn in de regio en 
bekend zijn bij partners als politie en OM. Het risico is een grotere afstand 
tussen beleid en uitvoering en minder mogelijkheden voor maatwerk. 

Om boa’s van een particulier bedrijf in te huren is de instemming van de 
lokale driehoek nodig. Ook moet een en ander zijn ingebed in het lokale 
veiligheidsbeleid. Dit is bepaald in artikel 6.2 van de Beleidsregels Buitengewoon 
Opsporingsambtenaar (dd. 10 juli 2017). 

Hoeveel gemeenten doen idealiter mee?

Wie levert de boa’s voor de boa-pool:  
de gemeente, een particulier bedrijf of de 
omgevingsdienst (RUD)?  

Wat zijn de voorwaarden voor de inhuur 
van boa’s via een particulier bedrijf? 



Wanneer een particulier bedrijf de boa’s levert, worden de toezicht-uren ingekocht 
op basis van het budget dat de gemeenteraad ter beschikking stelt. De coördinatie 
kan ook bij dit bedrijf liggen. 

Wanneer de boa’s in dienst zijn van de gemeenten dan zijn er voorbeelden bekend 
van 0,1 tot 0,4 boa per 10.000 inwoners. Heeft de handhaving van de DHW de 
afgelopen tijd minder prioriteit gehad, dan adviseren ervaren gemeenten om 0,4 boa 
als ondergrens te hanteren. 

De volgende documenten zijn juridisch een vereiste om regionaal samen te werken 
in de handhaving van de DHW:
• Samenwerkingsconvenant: hierin moet staan welke partijen met elkaar gaan 

samenwerken, hoe wordt omgegaan met het gebruik van politiebevoegdheden 
en geweldsmiddelen, wie de direct toezichthouder (Nationale Politie) en 
toezichthouder (OM) zijn en of het bevoegd gezag is geïnformeerd. Het is 
aan de betreffende partijen welke afspraken zij nog meer willen vaststellen 
in de overeenkomst (bijvoorbeeld het aantal boa’s). Dit convenant is nodig 
om de bevoegdheid van de boa’s in andere gemeenten dan de gemeente 
van aanstelling mogelijk te maken. Burgemeesters van alle deelnemende 
gemeenten, het OM en de politie stellen dit convenant vast.

• Aanwijzingsbesluit van de burgemeesters van de deelnemende gemeenten: dit 
document zorgt ervoor dat boa’s door de burgemeester worden aangewezen 
als toezichthouder DHW. Dit geldt ook voor de boa’s die buiten de gemeente 
van aanstelling handhaven: ook zij moeten door de burgemeester van de 
‘ontvangende gemeenten’ als toezichthouder DHW worden aangewezen.

• Vindt inhuur van de boa’s plaats bij een particulier bedrijf, dan moet hier een 
aanstellingsbesluit van de burgemeester van de inhurende gemeente onder 
liggen. 

In de onderstaande documenten kunnen de praktische afspraken over de 
handhaving en de samenwerking worden vastgelegd. Deze documenten zijn 
facultatief en naar behoefte:
• Uitvoeringsdocument (ook wel werkdocument, werkafspraken of 

uitvoeringsprotocol genoemd): hierin staan praktische afspraken zoals 
werktijden, relevante contactpersonen, doorzetten van meldingen en 
overtredingen, terugkoppeling, contactpersonen, etc. Deze afspraken kunnen 
tussentijds met ambtelijke goedkeuring van alle gemeenten worden gewijzigd 
zonder tussenkomst van het college van burgemeester en wethouders. 

• Dienstverleningsovereenkomst: hierin staan zaken als bevoegdheden, 
geweldsmiddelen, eindverantwoordelijkheid en aansturing vastgelegd en wordt 
de samenwerking tussen de gemeenten geconcretiseerd, zoals communicatie, 
kosten, afhandeling van klachten, verdeling van verantwoordelijkheden, etc. 
Deze overeenkomst wordt vastgesteld door de colleges van alle deelnemende 
gemeenten.

• Overzicht van boa’s die werkzaam zijn in de regio, voor o.a. het OM, zodat 
duidelijk is welke boa’s onder het convenant vallen en welke niet.

De rol van coördinator is doorgaans belegd bij een ambtenaar van een van de 
deelnemende gemeenten. In alle regio’s zorgt de coördinator doorgaans voor het 
samenbrengen van de vraag en het aanbod van de boa’s en de registratie van de 
inzet. Daarnaast kan de invulling van de taak van de coördinator verschillen. De 
coördinator is al dan niet verantwoordelijk voor:
• Operationele aansturing van de boa’s (op basis van de wensen van de 

individuele gemeenten).

Hoeveel boa’s moeten beschikbaar zijn 
voor de regio? 

Welke formele documenten zijn er 
nodig om afspraken vast te leggen en 
de samenwerking juridisch afdoende te 
onderbouwen?

Wat zijn de taken van een coördinator?



• Monitoren van de boa-inzet: komt de vraag naar boa-toezicht overeen met het 
vooraf afgesproken aanbod? 

• Terugkoppeling van iedere geconstateerde overtreding naar de betreffende 
gemeente.

• Monitoren van de kwaliteit en professionaliteit van het boa-toezicht. 
• Monitoren van de overtredingen van de DHW en regelmatige verstrekking van 

het overzicht van uitgevoerde controles, overtredingen en afhandeling. 
• Monitoren van het proces en de samenwerking: signaleren van knelpunten, 

informeren van alle betrokkenen, afstemmen waar nodig.

Mocht een taak niet bij de coördinator zijn belegd, dan zijn de individuele 
gemeenten uit het samenwerkingsverband zelf verantwoordelijk voor de 
betreffende taak. Soms wordt een adviesbureau ingehuurd dat specifiek de kwaliteit 
van het toezicht in de gaten houdt. 

Hoeveel vrijheid krijgt de boa en welke beslissingen liggen bij de individuele 
gemeenten? Hier zijn in de praktijk verschillende visies op, bijvoorbeeld: 
• De boa maakt rapport op van zijn of haar bevindingen, het lokale bestuur 

bepaalt uiteindelijk wat ermee wordt gedaan. Het belang van maatwerk is 
hierin leidend.  

• De boa bepaalt zelf op basis van de (regionale) sanctiestrategie of een 
waarschuwing wordt gegeven of dat direct een bestuurlijke boete wordt 
opgelegd. Het belang van consequente handhaving is hierbij leidend. 

Alcoholverstrekkers kunnen worden betrokken op het moment dat het 
handhavingsbeleid wordt ontwikkeld en vastgesteld. Dat kan lokaal, dan 
wel regionaal worden opgepakt (afhankelijk van een lokaal of regionaal 
handhavingsbeleid). Bij wijzigingen in het beleid worden de alcoholverstrekkers 
hiervan op de hoogte gesteld. Vaak wordt samenwerking gezocht met de lokale 
afdeling van Koninklijke Horeca Nederland.

De grote(re) gemeente in de regio kan het als haar verantwoordelijkheid zien om, 
bijvoorbeeld…:
• het initiatief te nemen voor de samenwerking,
• de kosten voor de coördinator op zich te nemen,
• de kleinere gemeenten in de regio tegemoet te komen,
…vanwege de kennis, middelen en mankracht (op gebied van beleid en toezicht) die 
zij heeft, zonder daarbij een bepalende rol te willen spelen. 

Hier zijn verschillende scenario’s mogelijk:
• De (verreweg) grootste gemeente draagt de volledige kosten voor de inzet van 

de coördinator, in ieder geval voor de eerste 2 jaar.
• Alle kosten, inclusief de boa-inzet en benodigde manuren voor administratie en 

coördinatie, etc worden naar rato over de deelnemende gemeenten verdeeld.
• De gemeenten kopen een bepaalde hoeveelheid toezichts-uren in op basis van 

het door de gemeenteraad ter beschikking gestelde budget. Iedere gemeente 
ontvangt een eigen factuur hiervan (particuliere boa’s).

• Er is geen minimum of maximum gesteld aan de boa-inzet. Het uitgangspunt is 
dat de gemeenten met gesloten beurs participeren.  

Hoe wordt de handhavingstaak van de 
boa opgevat?

Hoe worden de alcoholverstrekkers 
betrokken? 

Hoe ziet de grootste gemeente in het 
samenwerkingsverband haar rol?

Hoe worden de kosten verdeeld over de 
gemeenten? 



De frequentie van overleg door de werkgroep wordt bepaald door de intensiteit 
van de samenwerking en hoe goed gemeenten elkaar kennen. Hoe intensiever de 
samenwerking en hoe minder deelnemers elkaar kennen, hoe meer afstemming er 
nodig is. Hieronder een paar voorbeelden:
• Bij een intensief samenwerkingsverband (met bijvoorbeeld een regionale 

sanctiestrategie, één coördinator die aanstuurt en monitort) met een recent 
gestarte samenwerking, wordt 6-wekelijks overlegd.

• Bij een langlopende samenwerking met een goede vertrouwensband komt de 
werkgroep twee keer per jaar bij elkaar.

• Bij een langlopende samenwerking die een doorstart heeft gekend met een 
lager aantal gemeenten, waarbij de gemeenten zelf de boa’s aansturen, komt 
de werkgroep drie keer per jaar bij elkaar om te monitoren en evalueren. 

Een veel ingezet middel voor controle op de naleving is het mystery guest-
onderzoek. Dit kan ook onderdeel zijn van de samenwerking waarbij een 
onafhankelijk en gespecialiseerd bureau wordt ingehuurd. 

Een succesvolle samenwerking heeft aantrekkingskracht op…:
• …andere gemeenten die ook willen aansluiten voor DHW-toezicht.
• ...een eventueel regionaal alcoholpreventieproject.
• …andere bestuurlijke toezichtstaken binnen de aangesloten gemeenten.

De regio’s gaan hier verschillend mee om, met de volgende redenen:
• Het DHW-toezicht is efficiënter en effectiever geworden door de regionale 

samenwerking. Door gemeenten hieraan toe te voegen wordt dit effect 
versterkt. 

• Het samenwerkingsproces ten behoeve van het DHW-toezicht loopt goed, dus 
andere toezichtstaken kunnen hier relatief eenvoudig aan worden toegevoegd. 

• Omdat de samenwerking nu goed loopt, is uitbreiding niet bespreekbaar om te 
voorkomen dat de onderlinge balans en de huidige dynamiek in de regio wordt 
verstoord. Kleine hulpvragen worden wel gehonoreerd.

• Alcoholpreventie en alcoholhandhaving zijn twee zijden van dezelfde medaille 
en versterken elkaar.

• Houdt alcoholpreventie en alcoholhandhaving in de praktijk gescheiden, 
om te voorkomen dat het elkaar gaat beïnvloeden. Er moet een stevig en 
onafhankelijk sluitstuk staan als blijkt dat preventieve acties onvoldoende 
effect hebben gehad. 

Het algemeen advies is om de samenwerking niet te groot te beginnen. Begin klein, 
kijk hoe het bevalt en kijk pas daarna naar mogelijkheden voor uitbreiding. 

Het regionale samenwerkingsverband 
heeft doorgaans een stuur- en een werk-
groep. Hoe vaak overlegt de werkgroep?

Hoe wordt de evaluatie van de naleving 
opgepakt? 

Er komen verzoeken voor uitbreiding van 
de samenwerking, hoe daarmee om te 
gaan? 



KNELPUNT                ADVIES

Samenwerking monitoren
Zodra de regionale samenwerking in de handhaving van de DHW van start is gegaan, is het belangrijk om te monitoren of een 
en ander volgens plan en afspraak verloopt. Hieronder staat een aantal knelpunten waar gemeenten in andere regio’s tegenaan 
liepen, met daarbij een advies.

Personeelswisselingen bij boa’s van 
particuliere bedrijven: hoger verloop.

Beginnende, onervaren boa’s 

Beperkte beschikbaarheid van gemeente-
boa’s i.v.m. andere toezichtstaken

Op den duur worden gemeente-boa’s 
herkend, hun anonimiteit vermindert.

Scheefgroei in vraag naar en aanbod van 
gemeente-boa’s: sommige gemeenten 
vragen meer toezicht of leveren minder 
boa’s dan vooraf overeengekomen.

Ongelijke werkdruk tussen gemeenten: 
veel taken komen op een beperkt aantal 
personen neer.

De coördinator van de samenwerking kan 
uitvallen, bijvoorbeeld door ziekte of verlof.

Personeelswisselingen hebben als voordeel dat de anonimiteit van de boa langer 
gewaarborgd blijft. Het betekent wel steeds een beëdiging van een nieuwe boa. 
Houdt rekening met de tijd dat dit proces met zich meebrengt. 

Alle DHW-boa’s hebben de (verplichte) DHW-opleiding gevolgd. Praktische ervaring 
en DHW-juridische kennis zijn echter een pre. Bij beginnende boa’s ontbreekt het 
daar vaak aan. Veel ervaren toezichthouders worden al ingezet. Houdt hier rekening 
mee op het moment dat een junior-boa wordt aangenomen of als een particulier 
bedrijf wordt ingeschakeld om de boa’s te leveren.

Sommige gemeenten kiezen ervoor om de taken van boa’s, die al in dienst zijn van 
de gemeente, uit te breiden met het toezicht op de DHW. Het risico is dat de DHW-
taken ondergesneeuwd raken. Handhaven van de DHW is een specialistische taak 
die niet moet worden onderschat. Mocht een gemeente kiezen voor uitbreiding van 
de boa-taken met DHW-toezicht, maak dan op voorhand afspraken hoe de diverse 
taken worden gecombineerd, waarbij de DHW niet naar de achtergrond verdwijnt en 
wees hier scherp op. 

Om dit op te lossen wordt geëxperimenteerd met incidentele en tijdelijke inhuur van 
boa’s van buiten de regio. Zij gaan naar de alcoholverstrekkers toe om te controleren 
en maken een PV-bevindingen. De boa’s uit de regio maken het boeterapport op. 
Aan dit experiment ligt een besluit van de burgemeester ten grondslag dat juridisch 
(nog) niet waterdicht is. Meer informatie is beschikbaar bij de regio FrisValley. 

Spreek de betreffende gemeente hierop aan als blijkt dat het toezicht in andere 
gemeenten hierdoor in de knel komt. Mocht er geen knelpunt zijn, overleg dan met 
de stuurgroep hoe bezwaarlijk dit is. Is het uitgangspunt ‘afspraak is afspraak’ of 
is ruimte geven aan de boa’s en de gemeenten bespreekbaar? In dat laatste geval 
is het mogelijk om af te spreken om niet voortdurend de daadwerkelijke inzet te 
registreren. 

Maak vooraf heldere afspraken wie verantwoordelijk is voor, onder andere:
• Monitoring
• Aansturing
• Kennisuitwisseling
• Evaluatie
• Communicatie
• Financiën 

Maak samen afspraken over een back-up coördinator die nieuwe boa’s kan en mag 
beëdigen en de coördinatie (tijdelijk) kan overnemen.
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