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Broek in Waterland 

 

Ilpendam 

 

Katwoude 

 

Marken 

 

Monnickendam 

 

Overleek 

 

Purmer 

 

Uitdam 

 

Watergang 

 

Zuiderwoude 

 

Bijlage 1 

 

ザ 2014.25.15 

AANSTELLINGSBESLUIT ANNE-MARLEEN KNEEPKENS 

 

Nummer: 22-4 

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland, 

 

overwegende, 

 

dat met MB-ALL Toezicht B.V. een detacheringsovereenkomst is aangegaan 

voor toezicht en handhaving op parkeer- en apv-overtredingen binnen de 

gemeentelijke grenzen; 

 

dat in het kader van deze overeenkomst de gemeente een vaste medewerker 

heeft ingehuurd; 

 

dat de intentie is uitgesproken om deze medewerker van MB-ALL Toezicht 

B.V. aan te wijzen als Buitengewoon Opsporingsambtenaar in het domein van 

BOA Openbare Ruimte; 

 

dat deze intentie wordt uitgevoerd door een aanvraag aan het Ministerie van 

Justitie tot beëdiging van deze medewerker in deze functie(s); 

 

dat aanstelling als gemeenteambtenaar een voorwaarde is om tot deze 

benoeming te kunnen overgaan; 

 

gelet op de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente 

Waterland, 

 

B E S L U I T : 

in tijdelijke, onbezoldigde dienst aan te stellen: 

 

Naam   : Kneepkens  

Voornamen  : Anne-Marleen 

Geboortedatum  : 30-11-1992 

Geboorteplaats  : Amsterdam  

 

Functie   : Buitengewoon Opsporingsambtenaar 

 

Ingangsdatum  : 1 juni 2014 
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Broek in Waterland 

 

Ilpendam 

 

Katwoude 

 

Marken 

 

Monnickendam 

 

Overleek 

 

Purmer 

 

Uitdam 

 

Watergang 

 

Zuiderwoude 

 

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en 

wethouders van de gemeente Waterland, gehouden op 27 mei 2014. 

 

 

Het college voornoemd, 

 

 

 

D. Broere 

algemeen 

directeur/gemeentesecretaris 

 

L.M.B.C. Wagenaar-Kroon 

burgemeester 
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Broek in Waterland 

 

Ilpendam 

 

Katwoude 

 

Marken 

 

Monnickendam 

 

Overleek 

 

Purmer 

 

Uitdam 

 

Watergang 

 

Zuiderwoude 

 

Bijlage 2 

 

ザ 2014.25.14     

AANWIJZINGSBESLUIT GEMEENTE WATERLAND 

Nummer: 22-4 

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland, 

 

overwegende dat een buitengewoon opsporingsambtenaar als zodanig 

beëdigd dient te worden; 

 

overwegende dat bij de aanvraag van de werkgever tot beëdiging onder meer 

een bewijs van de titel van opsporingsbevoegdheid dient te worden overlegd; 

 

gelet op artikel 142 Wetboek van Strafvordering; het Besluit Buitengewoon 

Opsporingsambtenaar; de artikelen 5:11 tot en met 5:20 van de Algemene wet 

bestuursrecht; artikel 6.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening Waterland 

2010; 

B E S L U I T : 

mevrouw Anne-Marleen Kneepkens,  

aangesteld als ambtenaar in onbezoldigde dienst bij de gemeente 

Waterland,  

gedurende de periode van aanstelling: 

 

1. aan te wijzen als BOA Openbare Ruimte en na beëdiging tot BOA 

als zodanig te belasten met de opsporing van de strafbare feiten als 

genoemd in: 

A. Wegenverkeerswet 1994 m.b.t. stilstaand verkeer m.u.v. art. 4, 5, 

6, 10, 60, 82 RVV 1990 en art 62 RVV voor zover het de C-borden in 

relatie tot de openbare orde; 

B. Artikelen 177, 179, 180, 181, 182, 184, 184a, 185, 266/267, 284, 

285, 300 juncto artikel 304 onder ten tweede, 435 onder ten vierde 

en 447 e van het Wetboek van Strafrecht; 

C. Algemene Plaatselijke Verordening Waterland 2010. 

2. de aanvraag tot beëdiging tot Buitengewoon Opsporingsambtenaar 

 voor de onder 1. van dit besluit genoemde aanwijzing in te dienen bij 

het Ministerie van Justitie; 

3. dit besluit binnen twee weken openbaar bekend te maken op de 

gemeentepagina. 
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Broek in Waterland 

 

Ilpendam 

 

Katwoude 

 

Marken 

 

Monnickendam 

 

Overleek 

 

Purmer 

 

Uitdam 

 

Watergang 

 

Zuiderwoude 

 

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en 

wethouders van de gemeente Waterland, gehouden op 27 mei 2014. 

 

 

Het college voornoemd, 

D. Broere 

algemeen 

directeur/gemeentesecretaris 

 

L.M.B.C. Wagenaar-Kroon 

burgemeester 
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