Burgemeestersvoorstel

Aanwijzingsbesluit toezichthouder Neo - DHW
Te nemen besluit
1. De heer E. Baars, werkzaam voor de gemeente Nunspeet, aan te wijzen als toezichthoudend
ambtenaar.
Inleiding
In het kader van NEO samenwerking worden bijzonder opsporingsambtenaren (BOA) van de NEO
gemeenten in iedere gemeente aangewezen als toezichthouder. De heer E, Baars is in 2018 in dienst
getreden in de gemeente Nunspeet.
Beoogd effect
Door het aanwijzen van de Boa werkzaam in Nunspeet kan deze, bijvoorbeeld bij evenementen en in het
kader van Neo samenwerking, ook in onze gemeente worden ingezet. Nu hij ook bevoegd is als BOA op
grond van de Drank- en Horecawet stellen wij u voor de heer E. Baars voor het toezicht in het kader
van deze wetgeving aan te wijzen.
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Argumenten
1 Naast dat deze Boa/toezichthouder aan wordt gewezen door het college op grond van o a de Apv is
het ook wenselijk om hem aan te wijzen als toezichthouder op grond van de Drank- en Horecawet
Kanttekeningen
nvt
Financiën

nvt.
Communicatie
n.v t
Vervolg
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De burgemeester van de gemeente Elburg;

gelet op artikelen:
5:11, van de Algemene wet bestuursrecht,
41, lid 1, onder b van de Drank- en Horecawet,
172 en 174 van de Gemeentewet,
en de regeling toezichthoudende ambtenaren Drank- en Horecawet, houdende de
taakverdeling tussen de toezichthoudende ambtenaren, bedoeld in de Drank- en Horecawet,
alsmede houdende eisen omtrent hun opleiding en aanstelling (Regeling toezichthoudende
ambtenaren Drank- en Horecawet)
besluit:

De heer E. Baars geboren op 8 februari 1969 te Amsterdam aan te wijzen als ambtenaar
belast met het toezicht op de naleving -als bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene wet
bestuursrecht- van het bij of krachtens deze wetten c.q. verordeningen bepaalde binnen de
gemeente Elburg.
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