VROM: Tynaarlo heeft duidelijke verbeterslag gemaakt

persbericht

Het college heeft het rapport van de VROM-inspectie ontvangen en van de inhoud kennis genomen. De VROM-inspectie deed in februari en maart 2009
onderzoek naar de uitvoering van VROM-regelgeving door de gemeente Tynaarlo. Het vorige rapport over de uitkomsten van een onderzoek dat de inspectie in 2008 heeft uitgevoerd naar de gemeentelijke uitvoering van VROMtaken bij de scheepswerf Beuving in De Punt, was voor het college en de raad
reden om een gemeentebreed onderzoek door de VROM-inspectie in 2009 uit
te laten voeren. De VROM inspectie heeft de hoofdlijn van de uitkomsten van
dit onderzoek in haar rapport beschreven.
Tijdens het onderzoek was de samenwerking tussen inspecteurs en medewerkers constructief. Het doet het college deugd dat de VROM-inspectie heeft geconstateerd dat de gemeente Tynaarlo, sinds het vorige onderzoek in 2003, op
veel punten een duidelijk waarneembare verbeterslag heeft gemaakt. De energie die B en W en de ambtelijke organisatie hierin hebben gestoken heeft tot
zichtbare resultaten geleid. Zo heeft de gemeente Tynaarlo inmiddels een duidelijk geformuleerd VROM beleid en heeft de inspectie positieve ontwikkelingen
in de uitvoering geconstateerd.
Het VROM-rapport bevat ook verbeterpunten. Het gaat hier vooral om punten
die verband houden met de organisatieopbouw. Deze verbeterpunten staan de
komende tijd hoog bij het college op de agenda. Door de organisatie is daar de
afgelopen tijd hard aan gewerkt en een aantal verbeterpunten is inmiddels uitgevoerd (functiescheiding bij vergunningverlening en uitvoering). B en W willen
zich met name inzetten op de aanbevelingen die de Inspectie heeft gedaan op
het onderwerp dossiervorming.
B en W hebben goede nota genomen van de aanbevelingen ten aanzien van
de bestaande gemeentelijke gebouwen en zal deze betrekken bij het beleid
rond de multifunctionele accommodaties. Ook de verbetering van de doorwerking van het beleid naar uitvoering is de komende tijd een speerpunt. Het college laat een ontwikkelplan opstellen dat met hoge prioriteit zal worden uitgevoerd.
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