Algemeen

De gemeentelijke ongediertebestrijdingsdienst heeft een centraal meldingspunt waarmee de inwoners van de gemeente contact kunnen opnemen naar aanleiding van hinder
door ratten, muizen en in gebouwen voorkomende insekten en mijten.
Eisen

De uitvoering van bestrijdingswerkzaamheden dient te geschieden door een vakbekwame, daartoe opgeleide ongediertebestrijder, bij voorkeur in het bezit van een diploma
van de Stichting Vakopleiding Ongediertebestrijding. Bij de bestrijding van ratten en
muizen betekent dit dat de bestrijder de terzake nodige adviezen geeft omtrent wering,
e.d. en zelf het lokaas uitlegt en daarna controleert en waar nodig aanvult totdat de
bestrijding succesvol is.
Bij de bestrijding van insekten kan dit betekenen het hanteren van spuitapparatuur en
het toepassen van insekticiden in woningen, bejaardencentra, ziekenhuizen, voedingsmiddelenbedrijven, e.a. Hierbij behoort tevens het geven van gerichte adviezen over de
b.v. door betrokkenen zelf te nemen maatregelen.
Functiekarakteristiek van de gemeentelijke ongediertebestrijder

'Muizenroosters' niet breder dan 0,5 cm, ook ter wering van spitsmuizen

Advisering over knaagdieren

aangesloten zat, bleek hierna het stankprobleem ook te zijn verdwenen.

Het geven van adviezen omtrent noodzakelijk te nemen maatregelen ter wering van
ratten en muizen. Opsporen van gebreken van bouwtechnische aard (openingen in
gevels of kelders, defecte rioleringen, etc.) en aangeven op welke wijze deze kunnen
worden opgeheven (hoe, wie betaalt).

Spitsmuizen stellen ons af en toe toch voor problemen, maar zijn verder dankbare
klanten, omdat de oplossing wering meestal afdoende blijkt te zijn.

Advisering over en uitvoering van bestrijdingen van insekten en/of mijten

P.C. Groebe,
voorlichtsambtenaar

PROGRAMMA VAN EISEN TE STELLEN AAN
EEN GEMEENTELIJKE
ONGEDIERTEBESTRIJDER
Af en toe wordt onze afdeling benaderd met vragen betreffende de inhoud van een
mogelijke functieomschrijving van een ongediertebestrijder. Welke eisen kunnen worden gesteld aan de vooropleiding van een uitvoerder of van een kaderfunctionaris? Wat
is de inhoud van haar of zijn werkzaamheden?
Hierna volgend wordt in de vorm van een 'Advies' een overzicht gegeven van onze
'praktijkervaringen' in deze.
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De gemeentelijke ongediertebestrijder adviseert ten aanzien van de insekten en mijten
die niet behoeven te worden bestreden met chemische bestrijdingsmiddelen. Voorts
adviseert hij gemeentelijke inwoners t.a.v. insekten en mijten die door henzelf kunnen
worden bestreden. In gevallen waar dit nodig en wenselijk is, bestrijdt hij zelf de dieren
met de daarvoor benodigde bestrijdingsmiddelen en hulpmiddelen (b.v. kakkerlakken,
wespen, vlooien, tropische mieren, e.d.).
Bestrijding

De gemeentelijke ongediertebestrijder voert zelfstandig bestrijdingen uit van ratten en
muizen:
a. op afroep. Behandelen van telefonisch of schriftelijk binnengekomen meldingen;
b. op eigen initiatief. Controleren en zo nodig bestrijden van ratten en muizen op
objecten zoals plaatsen waar gezwommen wordt buiten zwembaden, stadsvijvers,
waterlopen, riolen, bouwterreinen, vuilstortplaatsen en clandestiene stortplaatsen,
renovatiewijken, etc.
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Rapportering

CONCEPT INDELING REGISTER (1) EN ADRESKAART II
Voorbeeld 1
VolgDatum Adres
no.

Naam

Tel.

Aard
klacht

Datum
afgeh.

Van elke klacht worden per bezoek gegevens genoteerd omtrent gebruikte materialen.
bijzonderheden omtrent uitvoering en resultaten van de bestrijding, betreffende hygiënische en/of bouwkundige wering, etc., zodat in een later stadium kan worden nagegaan
wat er bij vorige bezoeken is geadviseerd. De telefonisch en schriftelijk ontvangen
meldingen worden genoteerd in een klachtenregister. Op een systeemkaart worden per
adres genoteerd de bevindingen van en geiiomen maatregelen door de bestrijder (voorbeelden bijgevoegd van register en systeemkaart) en/of verstrekte adviezen.
Voorlichting

Voorbeeld II
Adres:

Volgno.:

:"Jaam:

tel. :

Aard klacht:
Be10eken

Datum:
Dalllm

Gebruikte materialen

Ie be,ock
;::

2c bclOek
3c be10ek
4c be1ock
Se be1ock

Bij1ondcrhcden betreffende uit\OCring en resultaten verdelging:

Bij1ondcrhcden betreffende hygiëni,chc en of bouwkundige wering:

Contacten met huiseigenaar en of Dicn,t Bouw- en Woningtoc1icht:

De gemeente geeft voorzover nodig via de lokale pers of eigen media voorlichting over
haar activiteiten ten aanzien van de ongediertebestrijding. Het is belangrijk dat de
inwoners van de gemeente het meldingsadres of telefoonnummer kennen of kunne n
vinden.
Voorts wordt voorlichting gegeven omtrent activiteiten die inwoners van de gemeente
kunnen ontplooien, waardoor voorkomen kan worden dat ratten of muizen zich kunnen
vestigen (m.b.t. voedsel, nestgelegenheid, etc.).
Functie-eisen
Kennis is vereist van:
- de leefwijze van het in het leefmilieu van de mens voorkomend ongedierte; de soorten
die gevaar opleveren voor de volksgezondheid, het milieu , huisdieren, vee of schade
veroorzaken aan goederen en materialen;
de toe te passen bestrijdingsmiddelen en hun werking èn ongewenste nevenwerkingen, de mate van giftigheid, e.d.;
- techniek, apparatuur en overige hulpmiddelen;
- de woonhygiënische en bouwkundige aspecten van wering;
- wettelijke bepalingen betreffende wering en bestrijding van ongedierte;
- arbeidshygiëne en -veiligheid bij de omgang met bestrijdingsmiddele n:

Voorts zijn vaardigheid in planning en organisatie en goede contactuele eigenschappen
gewenst.
Voor het volgen van de A-cursus van de Stichting Vakopleiding Ongediertebestrijding is
een opleiding op L.T.S.-niveau of een ander lager voortgezet onderwijs gewenst, voor
de B-cursus (kaderfunctionaris) tenminste middelbaar voortgezet onderwijs.

TENTOONSTELLINGSKALENDER 1986

CJ

<"
Paraaf chef:
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De Afdeling Bestrijding van Dierplagen heeft het voornemen deel te nemen aan een
vijftal vak- en jaarbeurzen.
De voorlichtingsambtenaar van de betreffende regio zal aan de bezoekers van de
beurzen voorlichting geven.
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