Regionale
samenwerking
handhaving DHW
Hoe doen gemeenten dat?

In een aantal regio’s werken gemeenten samen voor de handhaving van de Drank en Horecawet (DHW), in de vorm van een boapool. Er is veel variatie in de samenwerking, afhankelijk van de behoefte van individuele gemeenten. De samenwerking heeft
als doel om het toezicht efficiënter en effectiever te maken. Hoe u deze samenwerking goed vormgeeft, staat in deze infosheet.

Gemeenten werken om verschillende redenen regionaal samen
in de handhaving van de DHW:
• efficiëntere inzet van de toezicht-capaciteit;
• meer kwaliteit door de bundeling van kennis en door de
beschikbaarheid van lokale specialisten;
• boa’s kunnen anoniem handhaven;
• meer uniformiteit in de sanctiestrategie in de regio,
waardoor er minder alcoholtoerisme is.
Deze redenen hoeven overigens niet voor alle samenwerkingsverbanden te gelden. Het doel van de samenwerking is
bepalend en daaruit vloeit voort hoe de samenwerking eruit
komt te zien.
Probleem en context
In de volgende situaties is regionale samenwerking in de
handhaving van de DHW het overwegen waard:
• Kleinere gemeenten in de regio merken dat ze te weinig
toezichtcapaciteit hebben om de DHW goed te kunnen
handhaven.
• Diverse gemeenten werken al samen op het gebied van
toezicht en/of alcoholmatiging (en die samenwerking
heeft een impuls nodig).
• Er is variatie in de sanctiestrategie in de regio, waardoor er
sprake is van alcoholtoerisme door (minderjarige) jongeren
naar coulante gemeenten.
• De toezichtstaak, inclusief de benodigde tijd voor
coördinatie, aansturing, monitoring e.d., is te groot voor
een individuele gemeente.
Succesfactoren
De succesfactoren voor regionale samenwerking in de
handhaving van de DHW zijn:
• Alle deelnemers zijn bereid iets extra’s op zich te nemen.
• Een goede relatie en vertrouwensband tussen de
gemeenten is een ‘must’. Partners moeten elkaar wat
gunnen. Zo’n band opbouwen en vraagt tijd.
• Een succesvolle samenwerking moet uiteindelijk bijdragen
aan tijd- en geldbesparing, meer kennis en een effectieve
handhaving.
• Er moet voldoende budget zijn: voor het toezicht, de
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coördinatie en de administratieve taken.
Ruim veel tijd in voor de voorbereiding en vormgeving van
de samenwerking.
Zorg voor een goede basis waarin alles formeel is geregeld,
zorg voor ambtelijk en bestuurlijk commitment en dat er
duidelijke afspraken liggen. Alleen als dit goed staat kan de
samenwerking een succes worden.
Maak lokaal maatwerk mogelijk, als daar behoefte aan is.
Lokale omstandigheden kunnen zeer divers zijn, de samenwerking moet hierop in kunnen spelen als dat nodig is.
Zorg voor korte communicatielijnen.

Toepassing en uitvoering
De regionale samenwerking bestaat altijd uit een boa-pool waar
deelnemende gemeenten uit kunnen putten. Daarnaast komen
veel beslissingen kijken bij de vormgeving van de regionale
samenwerking in de handhaving van de DHW.
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Op welke onderdelen willen de gemeenten wel
samenwerken en op welke onderdelen niet?
Hoeveel ruimte voor maatwerk is er voor individuele
gemeenten?
Wie stuurt de boa’s aan? Een coördinator (bij één gemeente
of een particulier bedrijf) of sturen gemeenten zelf de
boa’s aan?
Is er één sanctie-/nalevingsbeleid in de regio of niet? Wie
bepaalt de handhavingsstijl van de boa’s? De gemeenten
zelf of wordt er voor één regionale stijl gekozen?

Betrokken partijen en hun rol
Elke samenwerkende partij heeft zijn eigen rol in de handhaving
van de DHW:
• De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht op
en de handhaving van de DHW. De burgemeester heeft
de bevoegdheid om toezicht te houden op de naleving
en sancties op te leggen. De gemeenteraad heeft een
kaderstellende taak. Zo stelt de raad vast hoeveel budget
wordt uitgetrokken voor het DHW-toezicht en controleert
zij de DHW-handhaving. Het is daarnaast belangrijk dat
het college van burgemeester en wethouders achter het
handhavingsbeleid staat.
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Boa’s voeren, samen met de politie, de handhaving
van de DHW uit. Boa’s richten zich doorgaans op de
alcoholverstrekkers. Ze zijn in dienst bij de gemeente, een
particulier bedrijf of de omgevingsdienst / RUD.
De politie is direct toezichthouder van de boa’s en werkt
met hen samen in de handhaving van de DHW. Zij richten
zich doorgaans op (minderjarige) jongeren die alcohol
gebruiken in de openbare ruimte.
Het OM is toezichthouder op de boa’s.

Fases
Elke fase naar samenwerking kent zijn eigen aandachtspunten:
1. Samenwerking overwegen: onderzoek of een regionale
samenwerking voordeel oplevert, of het gewenst is en of
het bestaande knelpunten oplost. Aan het begin van dit
document staan goede redenen en concrete aanleidingen
voor samenwerking.
2. Samenwerking voorbereiden en vormgeven: dit is de
belangrijkste stap in de regionale samenwerking in
de handhaving van de DHW. Een aantal belangrijke
aandachtspunten staat in de praktische bijlage. Bij ieder
punt staan voorbeelden of adviezen van een aantal
gemeenten en regio’s.
3. Samenwerking monitoren en evalueren: evalueer de
samenwerking regelmatig en monitor de mogelijke
knelpunten. Onder de kop ‘effect meten’ staat hoe u dit
kunt aanpakken. In de bijlage staat een aantal knelpunten
waar gemeenten in andere regio’s tegenaan liepen, met
daarbij een advies.
Bestaande regionale samenwerking in handhaving DHW
In diverse regio’s werken gemeenten samen in de handhaving
van de DHW, onder andere in:
• Buren, Culemborg, Neder-Betuwe en West Maas en Waal
• FrisValley
• Brabantse Wal en Tholen
• Regio Utrecht
• Regio Deventer, Olst – Wijhe, Raalte
• Noord-Holland Noord
• Meierij-gemeenten en Den Bosch
Aanvullende maatregelen
Verschillende regio’s werken al langer samen om de beschikbaarheid en gebruik van alcohol voor en door jongeren
te beperken. Denk aan projecten als ‘Laat je niet flessen’,
‘In Control of alcohol en drugs’ en ‘FrisValley’. Deze
samenwerkingsverbanden dateren van voor de decentralisatie
van het DHW-toezicht naar gemeenten. Samenwerking in de
handhaving (boa-pool) is niet altijd een vast onderdeel in deze
regio’s. Bij ‘FrisValley’ en ‘In Control’ (deels) is dit wel het geval.
Resultaten
In een aantal regio’s heeft regionale samenwerking een

duidelijk aandeel gehad in de verbeterde naleving. Zonder de
samenwerking zouden er niet genoeg boa’s beschikbaar zijn,
zou er minder worden gecontroleerd en zouden boa’s sneller
bekend zijn bij de alcoholverstrekkers, waardoor ze niet meer
anoniem hun werk zouden kunnen doen. Bovendien is er meer
kennis en kwaliteit beschikbaar, is er ruimte voor maatwerk,
wordt de werkdruk verdeeld, en zijn er specialisten beschikbaar
bij collega-gemeenten.
Effect meten
Het is belangrijk om de samenwerking regelmatig te evalueren.
Organiseer ieder jaar een evaluatie waarin de regionale
samenwerking wordt onderzocht. Dit kan op verschillende
manieren, bijvoorbeeld door individuele gesprekken met de
betrokkenen (gemeenteambtenaren, politie, OM, enkele boa’s
en bestuurders), of organiseer een evaluatiebijeenkomst waarin
een ieder zich kan uitspreken.
De volgende punten moeten in de evaluatie terugkomen:
• de werkwijze in de praktijk: het aantal beschikbare
boa’s, vraag en aanbod, communicatie tussen boa’s en
gemeente, kwaliteit van de controles, resultaat van de
controles, etc;
• de samenwerking met de politie;
• de coördinatie van de samenwerking;
• taakverdeling, afstemming en communicatie tussen de
deelnemende gemeenten;
• beschikbaar budget.
Peil ook de behoefte op welke onderdelen regionale samenwerking nodig is, waar de samenwerking kan worden uitgebreid
en welke onderdelen de betrokken partners het liefste in
eigen hand houden. Betrek ook de nalevingspercentages erbij,
bijvoorbeeld op basis van mystery guest-onderzoek dat is
gedaan in de aangesloten gemeenten.
En verder
In de bijlage staan verschillende aandachtspunten en knelpunten met daarbij de oplossing die bestaande samenwerkingsverbanden daarvoor hebben gevonden. Heeft u een
specifieke vraag, mail deze dan naar CCV-adviseur
Marjolijn.vanHest@hetccv.nl.
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René Abbink en Dirk Klein, namens regio FrisValley
Rob Goes en Hans Jannink, namens regio Utrecht
Marlies Guiljam – Van der Vegt, namens
samenwerkingsverband Buren, Culemborg, NederBetuwe en West Maas en Waal
Renate Jansen – Spijker, namens regio Brabantse Wal
en Tholen.
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