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Agenda wordt vastgesteld.
gedaan gaan worden in het eindrapport:
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zal een presentatie geven over twee aanpassingen die nog
toevoegen gemeenten bij postcodcs in de bijlage, cn 2) de
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uitleg geven over het overzichtskaartle in het gezamenliike rapport.
Notulen vorige bijeenkomst l2-l l-2013
Notulen worden goedgekeurd.
Teru gkoppelin g stu u rgroepbij eenkoms t 09 -12-201 3
In de stuurgroepbijeenkomst is niet zozeer over de inhoud, maar meer over het proces van de publicatie
van de monitor gesproken.
Afronding afzonderlij ke rapporten
De opmerkingen die tijdens de adviesgroep zijn gemaakt over het GGD-rapport en de reactie van de
GGD hierop zijn opgenomen in bijlage l. Tata Steel heeft na de adviesgroepbijeenkomst per mail nog
opmerkingen gegeven op het GGD-rapport. Deze opmerkingen en de reactie van de GGD hierop zijn te
4.
vinden in bijlagc 2. Dc eindvcrsie van het GGD-rapport is opgenomen als bij
De opmerkingen die gemaakt zijn over het RlVM-rapport zijn ter plekke door
beantwoord.
Bespreken samenvattende rapportage van GGD- en RlVM-rapport
l)e opmerkingen die tijdens de adviesgroep zijn gemaakt over de samenvattende rapportage en de
reactie van de GGD en het RIVM hierop zijn opgenomen in bijlage l. 'l'ata Steel heeft na de
adviesgroepbijeenkomst per mail nog opnrerkingen gegeven op de samenvattende rapportage. Deze
opmerkingen en de reactie van de GGD en het RIVM hierop ziin te vinden in bijlage 3. De eindversie
van de samenvattende rapportage is opgenomen als bijlage 5.
Verdere traject
Op 22januari a.s. zal er een persconferentie plaatsvinden over de publicatie van de Gezondheidsmonitor
IJmond. De opdrachtgevers (lJmondgemeenten) geven dit verder vonn en stellen er een persbericht over
op.

8.
9.

Rondvraag
Sluitin
sluit de vergadering en dankt de aanwezigen hartelijk voor hun openheid en
meedenken tiidens alle bijeenkomsten. Dit was de laatste bijeenkomst van de Adviesgroep.

opm adviesgroep CGDrapport en samenvattende rapportage_l2l2l3def.pdf (niet verspreiden buiten adviesgroep)
Bijlage 2 Tata Steel mail l6l2l3 opm CCDrapport-23l2l3.pdf (niet verspreiden buiten adviesgroep)
Biilage 3 Tata Steel mail l6l2l3 opm samenvatlende rapportage_l9l2l3.pdf (niet vcrspreiden buiten adviesgroep)
Bijlage 4 CGD rapport lJmond eindversie_24l2l3.pdf (onder embargo t/tn persconíèrentie op22lll20l4)
Bijlage 5 samenvattende rapportage IJmond cindversie_24l2l3.pdt'(onderembargo t/m persconferentie op22/ll20l4)
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