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Raadsvergadering d.d. 16 februari 2010 agendapunt 12 
 
Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 26 januari 2010 
 
Onderwerp:   Ontwikkelplan en managementletter BMV/ Handhavingsprogramma  
                                              BMV 
Portefeuillehouder:   Dhr. F. A. van Zuilen/ Dhr. H. Kosmeijer 
Behandelend ambtenaar: Dhr. J. L. de Jong 
Doorkiesnummer:   0592 - 266 898 
E-mail adres:   j.l.de.jong@tynaarlo.nl 
Gevraagd besluit:   Desgevraagd de discussie voeren over het voortgangsrapport van het 
                                              ontwikkelplan en managementletter BMV en het   
                                              handhavingsprogramma BMV 
Bijlagen:   
1.  Rapport Ontwikkelplan (uitgedeeld in de raad van 8 december 2009) (ter inzage) 
2.  Voortgangsrapport Ontwikkelplan (verzonden d.d. 27 januari 2010) (ter inzage) 
3.  Handhavingsprogramma BMV (verzonden d.d. 27 januari 2010)( (ter inzage) 
 

Toelichting 

Inleiding 

In haar rapport van mei 2009 geeft de VROM- inspectie een aantal punten aan waarop de gemeente 
verbeterslagen kan/ moet maken bij de uitvoering van haar taken. Naar aanleiding van dit rapport is een 
ontwikkelplan en managementletter opgesteld.  
 
In de vergadering van 17 november 2009 is uw Raad akkoord gegaan met de inhoud van dat document. 
De gemeenteraad heeft tevens aangegeven dat hij een meer gedetailleerd stappenplan wil en eens per 
drie maanden op de hoogte wil worden gehouden over de voortgang van de verbeterpunten. Het 
gedetailleerde plan is op 8 december 2009 aan de Raad uitgereikt. De eerste rapportage staat gepland 
voor de vergadering van 16 februari 2010, zoals in het presidium is afgesproken. Tevens heeft uw raad 
het handhavingsprogramma BMV ontvangen. Ook dat plan ligt ter bespreking voor. 
 

Argumenten 

De Raad heeft tijdens de vergadering van 17 november 2009 verzocht om een regelmatig terugkerende 
rapportage. Uw college heeft toegezegd aan die wens tegemoet te komen. De datum voor de rapportage 
is gesteld op 16 februari 2010. 
 

Financiën 

Niet van toepassing. 
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Gevraagd besluit 

 
Desgevraagd de discussie voeren over het voortgangsrapport van het ontwikkelplan en  
managementletter BMV en het handhavingsprogramma BMV. 
 
 
 
Namens het Presidium, 
 
 
F.A. van Zuilen,    voorzitter 
 
 
J.L. de Jong,   griffier 


