GEMEENTELIJKE
DIERPLAAGBESTRIJDING
op een wat lagere frequentie, worden
gecontinueerd in het kader van de S.V.O.
In verband met de te verwachten
verplichte vakopleiding is er nog veel
werk te doen.

Van harte geluk gewenst met je
benoeming als mijn opvolger en met het
geweldige team van medewerkers en
medewerksters waaraan jij leiding mag
geven. Heel veel succes met BD!

Jan de Jonge, wat betreft de organisatie
van deze bijeenkomst werd veel voor mij
verborgen gehouden en terecht. Dank
voor het voorbereidende werk en voor je
inleiding.

Hanny, hartelijk dank dat je me alle
ruimte gaf in mijn werk.

Summary

Municipalities have an important role in
the prevention and control of rodent and
arthropod pests. A brochure has been
edited treating the tasks of municipalities
and the legislation concerning pest
control.

Hartelijk dank aan u allen. Het ga u zeer
goed.

Voor gemeenten is een belangrijke rol
weggelegd bij wering en bestrijding van
dierplagen. Gemeenten kennen
verschillende taken met betrekking tot
dierplaagbestrijding. Daarvoor is een
brochure gemaakt waarin is uitgelegd hoe
zij aan die taken kunnen voldoen.
Met opzet is deze brochure zo praktisch
mogelijk gehouden. Niet alleen het 'wat',
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maar vooral ook het 'hoe' komt aan bod.
De feitelijke uitvoering van de
gemeentelijke dierplaagbestrijding wordt
uitvoerig behandeld, evenals een
functiekarakteristiek voor een
gemeentelijke dierplaagbestrijder.
Wat staat er in de brochure?

De brochure bespreekt eerst de taken
van gemeenten met betrekking tot
dierplaagbestrijding, zoals de
onderzoeksverplichting en de
aanschrijfplicht.
VeNolgens besteedt de brochure ruim
aandacht aan de vraag hoe gemeenten
deze taken het best kunnen uitvoeren.
Onder andere het nut van een meldpunt,
publieksvoorlichting en de
werkzaamheden van bestrijdingstechnici,
evenals een profielschets van de
gemeentelijke dierplaagbestrijder komen
aan bod.
Daarna gaat de brochure in op de
tarieven en kosten van dierplaagbestrijding.
Tenslotte worden de opleidingsmogelijkheden bij de Stichting
Vakopleiding Ongediertebestrijding
aangestipt.
Aan het eind van de brochure is een
samenvatting van de voor dierplaagbestrijding relevante artikelen uit de
Woningwet opgenomen .
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