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onderwerp
Vragen ex artikel 41 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere
werkzaamheden van de raad inzake Kankerincidentieonderzoek GGD.
Geachte leden van de raad,
In antwoord op de vragen van het raadslid K. Uiterwijk over bovenvermeld
onderwerp berichten wij u het volgende.
Voor de goede orde hebben wij eerst de vragen vermeld en vervolgens ons
antwoord.
1.
Klopt het, zoals in dit artikel te lezen is, dat het onderzoek van de GGD al een aantal
maanden klaar is? Wanneer is dit onderzoek afgerond?
Antwoord:
Het rapport was in januari 2020 in de afrondende fase. Echter op het moment dat de
verwerking van de opmerkingen ter hand zou worden genomen, diende de GGD zich
volledig te richten op het bestrijden van het coronavirus. Dat heeft tot uitstel van
publicatie geleid.
2.
Ervan uitgaande dat de informatie in het artikel klopt en dat het rapport al sinds eind
januari zo goed als klaar is; wat is dan de precieze reden dat dit rapport nog steeds
niet openbaar is?
Antwoord:
Zie antwoord vraag 1. Het rapport is op 16 juni 2020 gepubliceerd.

3.
Waarom duurt het zo lang om het onderzoek ambtelijk voor te bereiden richting het
bestuur?
Antwoord:
De ambtelijke voorbereiding heeft niet lang geduurd. Het feit dat de GGD zich
volledig moest richten op het bestrijden van het coronavirus heeft tot uitstel van
publicatie geleid.
4.
Waaruit bestaat deze ambtelijke voorbereiding? Het bestuur neemt toch kennis van
het rapport zoals dit door de GGD is opgeleverd?
Antwoord:
De ambtelijke voorbereiding bestaat uit het informeren van de bestuurders en het
gezamenlijk vaststellen van het communicatieproces.
5.
Waarom is er, op een gevoelig onderwerp als dit, niet voor gekozen om tussentijds
de inwoners te informeren dat de oplevering van het onderzoek/rapport vertraagd is?
Antwoord:
Dit is niet gebeurd omdat we van tevoren de mate van vertraging niet konden
inschatten
6.
Wanneer verwacht het college kennis te kunnen nemen van het onderzoek?
Antwoord:
Het college heeft inmiddels kennis genomen van het onderzoek
7.
Is het college voornemens dit onderzoek dan ook onmiddellijk openbaar te maken
voor onze inwoners?
Antwoord:
Het onderzoeksrapport is op 16 juni door de GGD gepubliceerd en daarmee
openbaar.
Er van uitgaande de vragen hiermee te hebben beantwoord.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Beverwijk,
de gemeentesecretaris,
de burgemeester,

drs. E.R. Loenen

drs. M.E. Smit
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