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Op 26 mei 2021 heeft uw fractie op grond van artikel 42 van de Organisatieverordening 
van de gemeenteraad, schriftelijke vragen gesteld over het landelijke congres 
‘Nederlandse Boominfodag’ op 3 en 4 juni 2021. Graag beantwoorden wij uw vragen als 
volgt.

Deskundigheidsbevordering is primair de verantwoordelijkheid van medewerkers in 
samenspraak met management. Het management van de gemeentelijke organisatie 
stimuleert medewerkers om ontwikkelingen in hun vakgebied actief te volgen. En deze 
inzichten ten volle te benutten bij het opstellen van beleidskaders en de uitvoering 
daarvan. De ervaring leert dat kennis en inzicht op vele manieren en over langere tijd tot 
ons komt.

Specifiek op het gebied van biodiversiteit, bomen, boombehoud et cetera ontwikkelen  
medewerkers zich bijvoorbeeld door deelname aan het kenniscentrum 
eikenprocessierups (WUR), deelname aan (regio) bijeenkomsten van het Norminstituut 
Bomen, deelname aan Landschapsbeheer Gelderland en het deelname aan landelijke 
congressen en bijeenkomsten. Bij deelname aan congressen en bijeenkomsten wordt 
steeds gekeken wat de meerwaarde is voor de kennisontwikkeling. We zijn daarin 
selectief omdat het aanbod van kennisdagen, webinars etc groot is. Verder wordt het 
vakgebied gevolgd door het lezen van vakbladen zoals Boomzorg, Stad en Groen, Tuin 
en Landschap en het vakblad Groen. 

Aan de basis van deze kennisontwikkeling staat in de regel een combinatie van 
opleiding, ervaring en affiniteit met het vakgebied, nodig om de functie goed uit te kunnen 
voeren.

Het landelijke congres Nederlandse Boominfodag is bij ons een bekend evenement, op 
uw verzoek is dit extra onder de aandacht gebracht van de medewerkers. U mag er 
van uit gaan dat opgedane kennis en ervaringen mee worden genomen in (toekomstig) 
beleid.
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