
 

Raadsvergadering d.d. 17 november 2009 agendapunt 6b   
 
Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 18 augustus 2009 
 
Onderwerp:  VROM I en VROM II (Managementletter naar aanleiding van  
                                              VROM- onderzoek)  
 
Portefeuillehouder:          F.A. van Zuilen 
Behandelend ambtenaar:  R. Mienstra  
Doorkiesnummer:    0592 - 266 897 
E-mail adres:    r.mienstra@tynaarlo.nl 
Gevraagd besluit:                  1. Akkoord gaan met de Managementletter; 
                                              2. De aanbevelingen in Memo gemeentelijke gebouwen overnemen; 
                                              3. Hiervoor een bedrag van € 55.000,- beschikbaar stellen uit de  
                                                  Algemene reserve grote investeringen. 
  
Bijlagen:     
-   Raadsbesluit (bijgevoegd)  ) 
 

TOELICHTING 

Inleiding 

Op 19 mei 2009 heeft de VROM- Inspectie haar bevindingen gepresenteerd. Het rapport is bestudeerd, 
de aanbevelingen zijn geïnventariseerd en er is een plan van aanpak opgesteld om de verbeterpunten 
door te voeren. 

Vervolgprocedure 

Als de Raad akkoord gaat met de Managementletter en de aanbevelingen in Memo gemeentelijke 
gebouwen, bestaat er in alle bestuurslagen dekking voor het doorvoeren van de verbeterpunten. 

Financiële consequenties 

De uitvoering van de verbeterpunten betekent enerzijds dat er de komende periode extra taken op ons 
pad komen. Dit gaat ten koste van de overige werkzaamheden. Om de voortgang van de reguliere 
werkzaamheden niet in het gedrang te laten komen wordt verzocht om € 55.000,- ter beschikking te 
stellen. Binnen de programma’s 3, 4, 16 en 20 is geen ruimte om deze kosten te dekken. Gevraagd wordt 
om  € 55.000 beschikbaar te stellen uit de Algemene reserve grote investeringen. 
 
Daarnaast is er onderzoek gaande naar het opstarten van enkele cursussen/opleidingen voor onze 
medewerkers op het gebied van de integrale handhaving en het werken in een politiek-bestuurlijke 
organisatie. De dekking hiervoor wordt gezocht in bestaande budgetten. 



 

 

Gevraagd besluit 

1. Akkoord gaan met de Managementletter; 
2. De aanbevelingen in Memo gemeentelijke gebouwen overnemen; 
3. Incidenteel € 55.000,- beschikbaar stellen uit de post Algemene reserve grote investeringen. 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
F.A. van Zuilen,     burgemeester 
 
 
drs. M.G.J. Nijhuis-Quanjel,  secretaris a.i. 


