Vragen voor het rondvraagmoment 26 oktober 2018

Vragen

Nadere toelichting

Fracties

Lid GS

Vangkooi wilde zwijnen

Het vangkooi-protocol maakt nu deel uit van de voorschriften

PvdD (Paranka

Johan van den

1.

Op welke datums en tijdstippen in 2018 is er een wild

behorende bij de ontheffing voor het gebruik van vangkooien.

Surminski)

Hout

zwijn in de vangkooi terecht gekomen, en na hoeveel tijd

We hebben de volgende vragen aan de gedeputeerde:

zijn deze gedood?
2.

Hoeveel tijd nam het doden van de wilde zwijnen in de
vangkooi in beslag, van aanleg van het geweer tot aan
het overlijden van het dier?

3.

Hebt u dit geverifieerd door middel van de
camerabeelden behorende bij de vangkooien? Zo nee,
waarom niet?

Wilde zwijnen

Een groeiende wilde zwijnen populatie is niet wenselijk in

VVD (Suzanne

Johan van den

1.

Hout

2.

Is de Gedeputeerde het met de VVD eens, dat we met de

Brabant. De VVD Brabant heeft hier reeds vragen over gesteld

Otters –

huidige hoeveelheid wilde zwijnen de grens van

en onlangs heeft Minister Schouten aangegeven beperkte

Bruijnen)

verkeersveiligheid en andere potentiële schades

bewegingsjacht tijdelijk toe te staan.

gepasseerd zijn?

Wilde zwijnen brengen schade toe aan gewassen, zijn een

Waarom wacht de Gedeputeerde nog langer op het

risico voor verkeersongelukken en brengen mogelijk Afrikaanse

rapport van de FBE en de meningen van de zwijnentafels,

varkenspest met zich mee.

voordat de Provincie het aantal wilde zwijnen gaat
terugbrengen?
3.

Is de Gedeputeerde bereid om de tijdelijke
bewegingsjacht af te dwingen, ook als
belangenorganisaties hier geen voorstander van zijn?

Regioprofiel Cultuur Brabantstad

Op de Statendag van 28 september is in een themavergadering

PVV (Willem

1.

Wat is er concreet gebeurd met de inbreng van de

het (concept) Regioprofiel Cultuur Brabantstad besproken.

Bakker)

Statenleden in de definitieve versie welke verstuurd gaat

Op 1 november aanstaande moet de definitieve versie op het

worden naar het Ministerie?

bureau van de Minister van OCW liggen.

Henri Swinkels

2.

Wanneer krijgen wij als Statenleden de definitieve versie
te zien voordat deze verstuurd gaat worden?

Gebruik RVS zwembaden

D66 wil het gebruik van roestvrijstaal (rvs) in zwembaden

D66 (Femke

Anne-Marie

1.

Valt de verantwoordelijkheid van gemeenten ten aanzien

terugdringen, omdat rvs – door reactie met het aanwezige

Dingemans)

Spierings

van zwembaden onder het provinciale interbestuurlijk

chloor – kan corroderen. Dat dit ernstige gevolgen kan hebben,

toezicht?

bleek bij een tragisch ongeval in 2011 in zwembad De Reeshof

Zo ja, op welke manier heeft het College gemeenten

in Tilburg, waarbij een baby om het leven kwam.

2.

aangespoord om die verantwoordelijkheid na te komen?
3.

4.

Welke maatregelen kan het College nog nemen om

Sindsdien is er een onderzoek plicht ingesteld die inhoudt dat

gemeenten aan te sporen om hun verantwoordelijkheid

alle zwembaden moeten onderzoeken of er rvs is gebruikt in het

na te komen?

zwembad en als dat het geval is, het rvs moeten verwijderen of

Op welke manier kan het College binnen het

vervangen. De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht

interbestuurlijk toezicht het onderwerp ‘gezondheid’ in

op de naleving van die onderzoek plicht van zwembaden.

brede zin meer prioriteit geven; bijvoorbeeld in het IBT

Helaas blijkt uit onderzoek van het Ministerie van Binnenlandse

jaarplan van het College?

Zaken, en meer recentelijk van RTL dat veel zwembaden zich
hier niet aan houden.

