
 

 

AB OPLEGNOTITIE 

 

   

Onderwerp : Jaaroverzicht milieualarmnummer (piket) 2021 van de FUMO 

Voorstel ter behandeling in : De vergadering van het algemeen bestuur 

Status : Ter kennisneming 

Portefeuillehouder : De heer Postma 

Auteur : De heer Terpstra 

Bijlagen : 1 Jaarverslag milieualarmnummer 2021 

Vergaderdatum : 7 april 2022 

Agendapunt : 05 

   

 

Advies 

Het  algemeen bestuur besluit: 

 

• Het Jaaroverzicht milieualarmnummer 2021 voor kennisgeving aan te nemen. 

 

 
 

Besluit (in te vullen door bestuursondersteuner) 

☐  Conform advies 

☐  Anders, namelijk Klik of tik om tekst in te voeren. 

 

 
 

Communicatie 

 
Persbericht 

☒ ja  

☐ nee 
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Toelichting 

1. Inleiding 

Met het Jaarverslag Milieualarmnummer 2021 wil de FUMO het algemeen bestuur informeren over de 

meldingen die zijn binnengekomen bij het milieualarmnummer. Dit is het milieupiket van de FUMO wat 

we als dienst uitvoeren voor alle gemeenten en de provincie Fryslân.  

 

Het jaaroverzicht is informerend bedoeld en geeft een goed beeld van bijvoorbeeld klachten en 

ongewone voorvallen in de provincie Friesland.  

 

In deze presentatie laten we zien welke meldingen, hoeveel meldingen en de soort meldingen binnen 

zijn gekomen bij het milieualarmnummer van de FUMO. Deze piketdienst is een product wat wij 

uitvoeren voor alle deelnemers. Het jaaroverzicht geeft een mooi beeld van het klachtenpatroon in 

Friesland en de ongewone voorvallen die zoal plaatsvinden bij de verschillende bedrijven.  

2. Besluit/advies: 

Het Jaarverslag Milieualarmnummer 2021 voor kennisgeving aannemen. 

3. Argumenten 

Het overzicht van alle meldingen die in 2021 zijn binnengekomen laat zien waar onder andere de 

bewoners van Friesland mee te maken hebben. Het Algemeen Bestuur hoeft hier verder geen besluit 

over te nemen vandaar ter kennisneming aangeboden. 

4. Risico’s 

Dit voorstel heeft geen risico’s. Het stuk is eerst beoordeeld door een AVG functionaris. Deze heeft 

getoetst of het stuk AVG geschikt is. Het stuk is nu AVG beoordeeld en goedgekeurd. Hier lopen we 

geen risico mee.  

 

5. Financiën/financiële consequenties 

Geen financiële consequenties. 

6. Communicatie 

Deze presentatie delen we met de deelnemers omdat het over meldingen gaat in hen gemeente of 

over een provinciaal bedrijf. Ook gaan we de presentatie bij de FUMO intern geven en gebruiken we 

de presentatie voor voorlichtingsdoeleinden zoals bijvoorbeeld een open dag en op scholen. Er is ook 

een persbericht uitgegaan en een infographic is gemaakt.   

7. Vervolg 

Geen vervolgacties. 

 


