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Gevraagd besluit:
Desgewenst de discussie voeren over de verschenen rapporten naar
aanleiding van de brand in De Punt op basis van de volgende indeling:
a. Overige rapporten
b. VROM I en VROM II en de daarop gebaseerde managementletter en
het ontwikkelplan van het college.
Bijlagen:
- Raadsbesluit (bijgevoegd)
- a. Overige rapporten:
- Verkennend onderzoek brand De Punt (rapport Van Helsloot I , juni 2008) in uw bezit
- Brandverloop botenloods De Punt (Onderzoeksrapport DGMR, september 2008) in uw bezit
- Eindrapport Evaluatie brand De Punt (rapport Van Helsloot II , april 2009) in uw bezit
- Ongevalrapport Arbeidsinspectie Groningen (september 2009) in uw bezit
- Brand De Punt (Onderzoeksraad voor de Veiligheid, oktober 2009) in uw bezit
- plan van aanpak uitvoering aanbevelingen rapport Van Helsloot II bijgevoegd
b. VROM I en VROM II
- VROM I (augustus 2008) in uw bezit
- VROM II (mei 2009) in uw bezit
- managementletter en ontwikkelplan college van burgemeester en wethouders bijgevoegd

TOELICHTING
Inleiding
Naar aanleiding van de brand in De Punt, op 9 mei 2008, zijn in de afgelopen periode diverse
onderzoeksrapporten verschenen. In het presidium is voor wat betreft de behandeling van alle rapporten
afgesproken om deze integraal in één afzonderlijke raadsvergadering te bespreken. Deze vergadering ligt
thans voor.
Voor wat betreft de behandeling van de diverse rapporten is in het presidium ook afgesproken een
tweedeling te maken in de behandeling in uw raad. Enerzijds de rapporten die betrekking hebben op de
VROM onderzoeken en anderzijds alle overige rapporten.
Aan de hand van deze tweedeling wordt u in overweging gegeven om de discussie te voeren te richten
op de indeling zoals in de bijlagen bij dit voorstel is weergegeven.
overige rapporten (onderdeel a van het voorstel)
de VROM rapporten (onderdeel b van het voorstel.)

Vanuit het college wordt u bij de behandeling van de onderdelen A en B nog het volgende meegegeven
Bij het Eindrapport Evaluatie brand De Punt (rapport Van Helsloot II) heeft het college op basis van de
aanbevelingen uit dat rapport een plan van aanpak opgesteld. Een exemplaar van dat plan van aanpak is
bijgevoegd.
Voor onderdeel B (rapporten VROM I en II) heeft het college een managementletter en met een daaraan
gekoppeld ontwikkelplan opgesteld en is een concept raadsbesluit gevoegd die u bij de bespreking van
dit onderdeel van het agendapunt kunt betrekken
Alle op dit agendapunt betrekking hebbende rapporten zijn u inmiddels het afgelopen jaar toegezonden
en liggen voor u op de gebruikelijke wijze in de leeskamer ter inzage.

Gevraagd besluit
Desgewenst de discussie voeren over de verschenen rapporten naar aanleiding van de brand in De Punt
op basis van de volgende indeling:
a. Overige rapporten
b. VROM I en VROM II en de daarop gebaseerde managementletter en het ontwikkelplan van het
college.
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