Schriftelijke vragen aan het college
Reg. nr:
Datum: 28 september 2013
Aan de voorzitter van de raad.
Vragensteller: Hans Marchal/PCG
Onderwerp: Vergoeding zwerfafval
Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:
1) Heeft de gemeente Wijk bij Duurstede de ‘vergoeding zwerfafval’ inmiddels al
aangevraagd?
2) Is er al een plan van aanpak om deze middelen in te zetten voor een schone
omgeving?
3) De middelen zijn bestemd om een extra impuls te geven aan de gemeentelijke aanpak
van zwerfafval. Betekent dit dat de extra impuls volledig wordt gefinancierd uit de
extra bijdrage? Kunnen alle kosten (waaronder ambtelijke uren) gedekt worden door
de vergoeding of kost het de gemeente ook nog geld?
4) In de toelichting op de regeling wordt gewezen op de mogelijkheid om een
meerjarenplan als basis te gebruiken. Op basis van het meerjarenplan kan er
vervolgens een voorschot worden aangevraagd. De overeenkomst, en hiermee het
meerjarenplan, loopt tot 2022. Wanneer er in een jaar geen aanvraag is ingediend,
wordt het bedrag bij de vergoeding van het volgend jaar opgeteld. Is het vanuit
praktisch oogpunt een optie om het op te stellen ‘meerjarenplan zwerfafval’ te
integreren in de onderhoudsplannen openbare ruimte? Op deze manier wordt er niet
ad-hoc maar ‘wat’ gedaan, maar zit dit onderdeel verankerd in de plannen voor de
komende jaren.
Toelichting:
Recent werd bekend dat de gemeenten, zoals afgesproken in de Raamovereenkomst
Verpakkingen 2013-2022, jaarlijks € 20 miljoen krijgen voor de extra aanpak van zwerfafval.
Dit is € 1,19 per inwoner in 2013, voor Wijk bij Duurstede toch zo’n € 25.000. Gemeenten
kunnen de vergoeding rechtstreeks aanvragen bij Nedvang. De middelen zijn bestemd om
een extra impuls te geven aan de gemeentelijke aanpak van zwerfafval. Door de extra aanpak
ontstaat minder zwerfafval en blijft de omgeving efficiënter schoon. Alle gemeentelijke
activiteiten die bijdragen aan het verminderen van zwerfafval kunnen in aanmerking komen
voor een vergoeding. Voorbeelden hiervan zijn activiteiten om gedrag te beïnvloeden en
voorzieningen om uiteindelijk efficiënter schoon te maken. Hoe krijgt dit beleid in Wijk bij
Duurstede gestalte?
Hans Marchal/PCG

