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.
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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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U bent van harte welkom in onze stand als u één van navolgende beurzen bezoekt:
Amsterdam
Utrecht
Liempde
Den Haag
Borne

'Horecava'
'Roka'
'Leven met groen'
' Pasar Malam'*)
'Horeca Vakbeurs'

6 t/m 9 januari
23 t/m 27 februari
17 t/m 19 mei
27 juni t/m 6 juli
22 t/m 24 september

*) onder voorbehoud

Kader en bestrijders
De onderwerpen die zullen worden behandeld gaan onder meer over praktische aangelegenheden, die de uitvoering van de ongediertebestrijding betreffen , doch ook over
aangelegenheden waarvoor beleidsbeslissingen nodig zijn, welke door midden- en topkader dienen te worden genomen. Daarom wordt de uitnodiging om aan een contactdag
deel te nemen gericht aan 'leidinggevenden', zowel als 'uitvoerders' van de betrokken
afdelingen of diensten.

De onderwerpen die aan de orde komen , waarbij vooral de nieuwe ontwikkelingen
worden belicht zij de volgende:
- Omvang, kosten en belang van de beroepsmatige ongediertebestrijding in Nederland.
Gemeentelijke zorgplicht ingevolge huidige wetgeving. gedoogplicht. jurisprudentie in
verband met aanschrijvingsplicht en kostenverhaal.

- Informatie betreffende Stichting Vakopleiding Ongediertebestrijding.
- Bestrijdingsmiddelen o.m.: bewaarplaats en arbeidsveiligheid; preventieve toepassing; belang van deskundige toepassing; periodieke inspekties; geadviseerde middelen; ultrasonore en electromagnetische apparatuur.

- Bouwkundige en hygiënische wering; hulpmiddelen t.b.v. bestrijding (betreffende
bruine rat , zwarte rat, huismuis, huisspitsmuis, kakkerlakken, (tropische) mieren,
vochtminnende mijten en insekten).
- Houtconservering.

SCHEMA 1986
NIEUWE CYCLUS CONTACTDAGEN
1986-1987
Voorjaar 1986

In het komende voorjaar wordt door de Afdeling Bestrijding van Dierplagen een nieuwe
tweejaarlijkse cyclus van contactdagen gestart. De bijeenkomsten zullen worden gehouden in de periode eind januari tot begin maart.
Een schriftelijke uitnodiging met nadere gegevens wordt te gelegener tijd verzonden aan
gemeentelijke en regionale ongediertebestrijders, die in de betreffende provincies hun
woonplaats hebben. De hoofden van diensten en afdelingen waaronder de bestrijding
van ongedierte ressorteert ontvangen de uitnodiging op hun werkadres. Ook medewerkers van ongediertebestrijdingsbedrijven en anderen die beroepshalve zijn betrokken
bij de ongediertebestrijding kunnen desgewenst aan de bijeenkomsten deelneme n.
Behalve reis- en verblijfkosten zijn aan deelname geen verdere kosten verbonden.
Indien men vanuit een andere provincie een contactdag wil bijwonen, is men ook van
harte welkom. Het moet geen beletsel vormen die contactdag bij te wonen, die haar of
hem het beste uitkomt.
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Provincie
Groningen

donderdag 30 januari 1986 in de bovenzaal van congrescentrum ' Het Tehuis', Lutke Nieuwstraat 13, Groningen.

Overijssel

donderdag 6 februari 1986 in Restaurant 'De Leeren
Lampe', Almelosestraat 2, Raalte.

Zuid-Holland

donderdag 13 februari 1986 in de Kriterion Theaterzaal
van het Groothandelsgebouw. Stationsplein 45. Rotterdam.

Noord-Brabant (w)
en Zeeland

donderdag 20 februari 1986 in de Evenementenzaal van de
'Stoelemat', Westersingel 40. Bergen op Zoom.

Limburg

donderdag 27 februari 1986 in de Grote Foyer van het
·cultureel Centrum·, Wilhelminastraat 18. Sittard.

Utrecht

vrijdag 7 maart 1986 in zaal T van het Rijksinstituut voor de
Volksgezondheid en Milieubeheer, Ic Brandenburgerweg 78.
Bilthoven.
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