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Schriftelijke vragen BN&M

Geachte heer, mevrouw,
Hierbij deel ik u mede, dat de fractie van BN&M vragen heeft gesteld over het raadsvoorstel
zienswijze Kaderbrief 2022 GGD Gelderland Zuid
Artikel 39, lid 3 van het “Reglement van Orde voor de vergaderingen van de raad” bepaalt:
“Schriftelijke beantwoording vindt zo spoedig mogelijk plaats, in ieder geval binnen dertig dagen,
nadat de vragen zijn binnengekomen. Mondelinge beantwoording vindt plaats in de eerstvolgende
raadsvergadering. Indien beantwoording niet binnen deze termijnen kan plaatsvinden, stelt het
college de vragensteller hiervan gemotiveerd in kennis, waarbij de termijn aangegeven wordt, waar
binnen beantwoording zal plaatsvinden. Dit bericht wordt behandeld als een antwoord.”

Met vriendelijke groet,

A.V. Dewkalie
raadsgriffier
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Winssen, 26 januari 2021
Onderwerp:
Raadsvoorstel Zienswijze Kaderbrief 2022 GG Gelderland Zuid.

Geacht college,
In de commissie Samenleving is al over de Omgevingswet in relatie tot mogelijke taken voor de GGD
gesproken. Tijdens de raadsvergadering van heden, wilde ik bij de hamerstukken enkele vragen
stellen bij bovengenoemd onderwerp. Dat lukte op dat moment niet. Vandaar dat ik het nu
schriftelijk doe. Dat kan omdat de vragen toekomstgericht zijn.
De GGD heeft wettelijke en bovenwettelijke taken. Laatstgenoemde taken worden door gemeenten
aanbesteed, deels in de vorm van maatwerk. Gezondheid is een onderdeel van een aantal thema’s in
relatie tot de Omgevingswet. Het kan zijn dat op dat onderwerp adviezen nodig zijn van deskundigen.
Een medisch milieukundig advies hoeft echter niet per sé van de GGD te komen. Wij willen graag de
goede scherpte bereiken in de gemeentelijke opdrachtverlening aan de GGD. Vandaar onze vragen.
1. Naar aanleiding van deze overweging vragen wij u of het klopt, dat wij de GGD vooraf moeten
vragen om hier iets in te doen en als dit klopt, is dan de conclusie correct dat de GGD zich niet allerlei
taken in relatie tot de Omgevingswet bij voorbaat moet toedichten?
2. Als dit correct is, denken wij dat voorafgaande aan enig “aanbod” in “enig stuk” van de GGD in de
komende maanden duidelijkheid moet bestaan bij college én raad over mogelijke rollen en taken van
verschillende aanbieders in het kader van de Omgevingswet.
Wij verzoeken u ons over voorstaande overwegingen en vragen te informeren.
Bij voorbaat dank en vriendelijke groet,
Eric van Ewijk
Fractievoorzitter Beuningen Nu & Morgen

