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De voorzitter opent de vergadering 
 
Michael Plas licht zijn standpunt toe. Hij vraagt naar waar de deskundigheid ligt. Naar 
risicoanalyse. Naar veiligheid. Hoe zit het met geluidshinder en luchtkwaliteit, hoe 
wordt dat gemonitord? Naar maatschappelijke aspecten van risico’s. 
D66 vraagt dhr. Plas naar voldoende gekwalificeerde medewerkers en naar veiligheid 
en gezondheid. 
Dhr. Plas gaat hier nader op in. 
 
VVD: in gemeenteraden vindt besluitvorming  plaats. Is er bekend wat ander raden 
hebben besloten. Enkele keren wordt afgeweken van het modelverordening, vooral 
bij kwaliteitscriteria. Dat komt bij het college te liggen, wat is dan de rol van de raad? 
GS moet hier iets van vinden, gemeenten wijken hiervan af. Hoe verhoudt zich dat 
tot elkaar? 
D66: Een aantal vragen zullen schriftelijk komen. Hoe ziet de wethouder de overgang 
naar de nieuwe situatie? Wordt er gedacht aan permanent beroepsontwikkeling, of 
uitbesteden aan externe bureaus. Moet handhaving van geluidsnormen geen hoge 
prioriteit krijgen? 
CDA heeft geen extra vragen. 
GOP heeft ook geen vragen. 
PvdA vraagt naar hoe wij omgaan met de kwaliteitsnormen. Geldt dit alleen voor 
deze regio, of ook voor Flevoland?  Kunnen we de normen verzwaren?  Wat vindt het 
college als er straks verschillende kwaliteitscriteria zijn in het land. 
HvB vraagt naar veiligheidsrisico’s. Wordt dit door de gemeente juridisch bekeken? 
GL vraagt ook wat de rol van de raad is? Wat is de relatie met de Boa’s? Hoe gaan wij 
om met specifieke acties, zoals veiligheidsplannen bij bouwprojecten? 
50Plus vraagt hoeveel deskundigheid er binnen de gemeente is, of wordt er veel 
uitbesteed? 



 

De wethouder gaat in op de vragen. 
De raad stelt de kwaliteitscriteria vast. Als die wezenlijk veranderen dan komen we 
daarmee terug naar de raad. Wij zijn iets te laat met het besluit, maar tot die tijd 
geldt onze huidige regelgeving. Wij scholen constant ons personeel bij.  
H. Toonen zegt dat we nu te maken hebben met kwaliteitscriteria 2.1. Nu 
committeren we ons niet aan een bestaande lijst. Andere gemeenten en provincies 
hebben zich nog niet uitgesproken. In Hilversum wordt dit vandaag besproken. De 
wet VTH is al in werking getreden, maar er staat geen sanctie op wanneer het 
ingevoerd moet worden. Wij wijken af van de criteria. De raad stelt die vast. Het 
college kijkt hoe die uit te voeren. Het gaat om evalueren, verbeteren  en vaststellen 
van het beleid. Het is de bedoeling dat mensen permanent bijgeschoold worden, dat 
gebeurd ook. We besteden constructieve veiligheid uit aan de gemeente Almere. De 
gemeente heeft een zelfstandige bevoegdheid, dat heeft de gedeputeerde geen 
invloed op.  
PvdA vraagt of er geen gevaar is van een lappendeken van criteria. 
Dhr. Toonen zegt dat wij de criteria vaststellen voor de OFGV. Daarnaast is er een 
zorgplicht die verschillend ingevuld kan worden. Wij zijn een nieuwe gemeente en 
zijn nog aan het uitzoeken of wij voldoen aan de eisen. Wij kunnen wel gemotiveerd 
afwijken van de criteria. 
Dhr. De Rooy vraagt naar de aansprakelijkheid van de gemeente. 
Dhr. Toonen zegt dat dit bij grote projecten gebeurd. Wat voldoende kwaliteit in huis 
betreft: hier doen we nu onderzoek aan. 
 
Dhr. Plas vraagt of de raad betrokken is bij het vaststellen van het niveau van het 
beleid. Als voorbeeld noemt hij de sloop van het Majella ziekenhuis.  
Dhr. Toonen merkt op dat als een bouwer doorgaat ondanks een dwangsom, dan is 
de dwangsom niet hoog genoeg. Op dit moment is er nog geen beleid hierop, dat 
moet nu gemaakt gaan worden. 
 
D66 vraagt of het rapport over de veiligheid bij Alphen is bestudeerd. 
 
De voorzitter vraagt of dit stuk meningsvormend of besluitvormend kan. 
 
Het stuk gaat naar de besluitvormende raad. 
De PvdA merkt op dat er een kleine kans is dat men met een amendement komt, 
maar dan wordt dat aangekondigd.       
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Dit stuk kan als een hamerstuk behandeld worden. 

 


