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Motie 53 van 2019

Vreemd aan de orde van de dag

Aangenomen

Tégen stemden.-

Gezondheid op 1
Via qriffie@velsen.nl
Aan de voorzitter van de raad
Geachte voorzitter,
Hierdoor delen wij u mede dat wij onder verwijzing naar artikel 41, lid 1 Reglement van Orde een
motie vreemd aan de orde van de dag indienen met als ondenverp “Gezondheid op 1”, tijdens de
raadsvergadering van 19 december 2019.
De motie luidt als volgt;
De raad van de gemeente Velsen.
Constaterende dat:
- Tijdens de IJmondcommissie op 19 november 2019 bij het onderwerp luchtkwaliteit door
meerdere bestuurders is gezegd “Gezondheid op 1”
- Tevens is gezegd dat zowel bestuurders als raadsleden geen deskundigen zijn.
Dat op dit moment de balans tussen werkgelegenheid, milieu en gezondheid verstoord is.
Overwegende dat:
het RIVM als onafhankelijk deskundige is/wordt belast met het “Vervolg
gezondheidsonderzoek IJmond”
- het goed is onafhankelijk deskundig advies op te volgen
- de uitkomsten en bevindingen van het onderzoek (cluster A) de basis zijn van eventuele
vervolg onderzoeken (cluster B en C)
- een onderzoek (cluster A) de manier is om een allesomvattend beeld te krijgen van de
luchtkwaliteit.
- het RIVM als onafhankelijk deskundige nog binnen cluster A kan/mag bepalen of zaken niet
relevant zijn om te onderzoeken om toch tot een alles omvattend beeld te komen van de
luchtkwaliteit.
- het financiële budget niet bepalend mag zijn voor wat wel of niet wordt onderzocht.
- een onderzoek op basis van de inzichten van het RIVM de rust en het vertrouwen onder de
inwoners kan terug brengen
- het RIVM in de loop van het totale onderzoek op gestelde tijden terugkoppelt over de
resultaten van het reeds uitgevoerde deel van het totale onderzoek.
Verzoekt het college om:
Om er bij de provincie (als opdrachtgever van het onderzoek) op aan te dringen van
het onderzoeksvoorstel van het RIVM voor dit moment de volledige startmodule
Cluster A in opdracht te geven met uitsluiting van door het RIVM aan te duiden niet
relevante zaken. Dat is nodig om antwoord te krijgen op de voorliggende vragen
betreffende de gezondheid van de inwoners van de IJmond.
En gaat over tot de orde van de dag.

Datum: 13 december 2019.
Fractie Peter Stam
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