
TECHNISCHE VRAGEN en ANTWOORDEN (en eventueel politieke vragen) 

 

DATUM VERGADERINGEN: 29 november 2016 PARTIJ: PvdA/GroenLinks DATUM BINNENKOMST VRAGEN: 21 november 2016 

 

 

NR. VRAAG AGENDAPUNT VRAAG ANTWOORD 

1 6 Is er een verslag van de MRA bijeenkomst van 21 

september? Kan dat gedeeld worden (als het er is)? 

Deze bijeenkomsten zijn openbaar, dus het verslag kan 

gedeeld worden. Het betreffende verslag van 20 september 

wordt toegestuurd. 

 

2 7 Wellicht is het goed om uit te leggen waarom de politie niet 

in het beleidsplan wordt gehandeld. Dit schept duidelijkheid 

voor de niet-deskundige lezer. 

De VrZW is een uitvoeringsorganisatie. Bij wet is bepaald 

dat de politie een zelfstandige organisatie is die de 

uitvoering van haar taken zelf ter hand neemt  

 

3 7 Wellicht iets explicieter aandacht besteden aan dierziekten 

met impact op de humane gezondheid (b.v. Q-koorts) 

De VrZW speelt een rol in geval van (epidemische) 

dierziekten indien dit een gevaar oplevert voor de 

volksgezondheid. Met dien verstande dat zich dit richt op 

het bieden van een handelingsperspectief aan burgers en 

hulpverleners. 

 

4 7 Beleidsplan blz. 10 2de bolletje: hoort de omgevingsdienst 

IJmond niet in dit rijtje thuis? 

Specifiek wordt hier gedoeld op de samenwerking ten 

behoeve van de veiligheid in het Noordzeekanaalgebied. In 

dat geval is Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied één 

van de geëigende samenwerkingspartners. 

 

In andere delen van de regio is Omgevingsdienst IJmond 

inderdaad een belangrijke samenwerkingspartner van 

VrZW 

 

5 9 Visie blz. 11: ons inziens kan deze tekst korter en bondiger 

en daarmee duidelijker. 

 

Wij nemen hier kennis van 

6 11 Wat betekent UI (blz. 7)? IU staat voor integratie uitkering.  

 



NR. VRAAG AGENDAPUNT VRAAG ANTWOORD 

7 11 Wat is de oorzaak van de lagere baten glas, papier, enz. 

(blz. 12)? 

Dit is inderdaad opgenomen in de tekst als verklaring. 

Nadere reactie geeft aan dat dit niet juist is. De lagere 

baten hebben betrekking op het actualiseren van diverse 

budgetten (technisch). Per saldo is er een sprake van 

hogere baten van € 48.555 op dit beleidsveld. 

 

 


