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Afval en Reiniging 
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kl i jberg.j@woerden.nl 
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çemeenle 
W O E R D E N 

Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 40 van het Reglement van Orde van de 

gemeenteraad gesteld door Jelmer Vierstra 
van de Fractie van Progressief Woerden 

over opruimen zwerfafval 

Beantwoording van de vragen: 

Vraag Progressief Woerden: 
Zwerfafval is een van de grootste irritaties bij onze inwoners en het veroorzaakt een fors mil ieuprobleem. 
Onze gemeente zou daarom een aantal vrijwill igers dat actief meewerkt aan het opruimen daarvan moeten 
koesteren. 
Nu blijkt echter dat de gemeente het deze vrijwill igers niet altijd even makkeli jk maakt. Verzameld 
zwerfafval dat achtergelaten wordt bij het NME-cent rum wordt bedrijfsafval en daarvoor moet worden 
betaald door de stichting. En als vrijwill igers het mee naar huis nemen dan vult het de restafvalcontainer 
waardoor deze mensen zichzelf in de por temonnee raken. 
De fractie van Progressief Woerden heeft daarom de volgende vragen: 

1. Is de wethouder het met de fractie van Progressief Woerden eens dat wij deze vrijwilligers moeten 
koesteren? 

Jazeker 

2. En dat wij als gemeente al het redeli jke moeten doen om het deze mensen zo makkeli jk en 
aantrekkeli jk mogelijk te maken om dit nuttige werk te blijven doen? 

Jazeker. Team Afval en Reiniging heeft een overzicht van zwerfafvalsupporter. Met hen is begin 2017 
afgesproken dat zij het zwerfafval niet in de minicontainer (ook wel kliko) of verzamelcontainers hoeven af 
te voeren. Zij kunnen bellen naar de gemeente en Afval en Reiniging haalt het zwerfafval bij hen thuis op. 

3. A) Is het bi jvoorbeeld denkbaar dat wij actieve en frequente rapers de kans geven zich te melden 
bij de gemeente? 

Frequente rapers die zwerfafval opruimen in de openbare ruimte kunnen zich melden bij de gemeente. 
Zoals reeds vermeld zijn er op dit moment al vele zwerfafvalsupporters bekend bij de gemeente. Ze worden 
regelmatig in het zonnet je gezet. Zo organiseert de gemeente voor hen twee keer per jaar een leuke 
bi jeenkomst op het stadserf en wordt er regelmatig een jonge zwerfafvalsupporter uitgenodigd mee te rijden 
op de vui lniswagen. Ook kunnen zij gebruik maken van een hesje en een afvalknijper van de gemeente. 
Daarnaast komen er aparte activiteiten voor jonge zwerfafvalsupporters en doet de gemeente ieder jaar 
mee aan de landeli jke opschoondag. 

B) En dat zij dan een extra gratis lediging van de grijze kliko kunnen krijgen? 
Zoals eerder al vermeld is met de zwerfafvalsupporters afgesproken dat ze de gemeente kunnen bellen als 
ze zwerfafval hebben opgehaald. Afval en Reiniging haalt dit dan bij hen thuis op. Een extra minicontainer 
is daarom niet nodig. Wanneer het afval wordt ingezameld op het terrein van bijvoorbeeld het NME-centrum 
of het landgoed Bredius kan het bij de stichtingen worden ingeleverd. Met zowel de Stichting Brediusschuur 
(NME-centrum) als de Stichting Landgoed Bredius zijn afspraken gemaakt over beheer, zwerfafval 
verwijderen hoort daarbij. De vrijwill igers zouden dit niet mee naar huis hoeven nemen. 

4. Heeft het college nog iets gedaan met eerdere suggesties van Progressief Woerden om wat meer 
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jur idische ruimte te scheppen? 
Er is een landelijke pilot Afvalvri je Scholen die onderzoekt welke rol de gemeente kan/mag nemen bij het 
(gescheiden) inzamelen van afval van scholen en maatschappel i jke organisaties. Het definit ieve advies 
vanuit de pilot is nog niet bekend maar uit de eerste resultaten blijkt dat er haken en ogen lijken te zijn, m.n. 
op het gebied van vennootschapsbelast ing en de Wet Markt en Overheid. De gemeente vervult immers een 
taak die in beginsel door een marktparti j uitgevoerd dient te worden en concurreert daarin dus met de 
markt. Voor meer juridische ruimte lijkt een wetswijziging nodig te zijn. 

5. Met als doel om inzameling van afval via maatschappel i jke organisaties makkeli jker te maken? 
Maatschappel i jke organisaties zijn voor het afvoeren van hun afval aangewezen op marktparti jen. Als zij 
daarbij moeil i jkheden ondervinden kan de gemeente hierin adviseren. 

6. Bijvoorbeeld de suggestie om inzameling via verenigingen aan te merken als daad van algemeen 
belang? 

In het kader van het project Afvalvri je Scholen wordt onderzocht welke rol de gemeente kan vervullen bij 
het afval inzamelen voor scholen en maatschappel i jke organisaties. Het doel daarbij is primair het 
bevorderen van het scheiden van afval om hergebruik van de grondstoffen te bevorderen. Vanwege het 
educatief effect richt de aanpak zich in eerste instantie op scholen. De aanpak richt zich dus niet primair op 
zwerfafval. 

7. Is het col lege bereid om ook het inzamelen van zwerfafval als een dergeli jke daad van algemeen 
belang aan te merken? 

Zwerfafval in de openbare ruimte wordt afgevoerd door de gemeente. Aanwi jzen van een dergeli jke 
handeling als dienst van algemeen belang is dus niet nodig. Afval op particulier terrein dient afgevoerd te 
worden door de eigenaar. In het geval van het NME-Centrum en het Landgoed In Bredius betreft het 
openbaar gebied dat in beheer is bij een stichting waarmee een beheerovereenkomst is afgesloten. 
Verwijderen en afvoeren van zwerfafval maakt hier onderdeel van uit. Beide stichtingen ontvangen een 
onkostenvergoeding voor het beheer. 

Bij lagen: 

De ingekomen brief met corsanummer: 18.000112 

De secretaris 

V.J er 

Pagina 2 van 2 



From: Vliegenthart, Onno <vliegenthart.o>
Sent: woensdag 3 januari 2018 12:28:10
To: !Raadsleden; !Burgemeester en wethouders
Cc: Stadhuis; !Concernzaken 
Subject: Schriftelijke vragen art. 40 - opruimen zwerfafval
Attachments: art. 40 vragen - opruimen zwerfafval (progressief woerden).pdf 

Aan het College

Cc Raad

Bijgaand treft u aan een serie schriftelijke vragen ex artikel 40 van het RvO van de fractie Progressief Woerden inzake het opruimen van zwerfafval. 

Conform het RvO dient het college de vragen binnen een termijn van 30 dagen te beantwoorden, te weten vóór 2 februari 2018.

Met vriendelijke groet,

Onno Vliegenthart | griffier (wnd.) | Gemeente Woerden 

Postbus 45, 3440 AA Woerden | De Bleek 10, 3447 GV Woerden

T 0348  428 619 |M 06  52 58 59 31 |E vliegenthart.o@woerden.nl | raadsgriffie@woerden.nl

W gemeenteraad.woerden.nl



 

Betreft: vragen ex artikel 40 over opruimen zwerfafval 

 

Woerden, 3 januari 2018 

 

 

Geacht college, 

 

Zwerfafval is een van de grootste irritaties bij onze inwoners en het veroorzaakt een fors 

milieuprobleem. Onze gemeente zou daarom een aantal vrijwilligers dat actief meewerkt 

aan het opruimen daarvan moeten koesteren.  

 

Nu blijkt echter dat de gemeente het deze vrijwilligers niet altijd even makkelijk maakt. 

Verzameld zwerfafval dat achtergelaten wordt bij het NME-centrum wordt bedrijfsafval en 

daarvoor moet worden betaald door de stichting. En als vrijwilligers het mee naar huis 

nemen dan vult het de restafvalcontainer waardoor deze mensen zichzelf in de 

portemonnee raken.  

 

De fractie van Progressief Woerden heeft daarom de volgende vragen:  

 

1. Is de wethouder het met de fractie van Progressief Woerden eens dat wij deze 

vrijwilligers moeten koesteren? 

 

2. En dat wij als gemeente al het redelijke moeten doen om het deze mensen zo 

makkelijk en aantrekkelijk mogelijk te maken om dit nuttige werk te blijven doen? 

 

3. Is het bijvoorbeeld denkbaar dat wij actieve en frequente rapers de kans geven 

zich te melden bij de gemeente. En dat zij dan een extra gratis lediging van de 

grijze kliko kunnen krijgen? 

 

4. Heeft het college nog iets gedaan met eerdere suggesties van Progressief 

Woerden om wat meer juridische ruimte te scheppen?  

 

5. Met als doel om inzameling van afval via maatschappelijke organisaties 

makkelijker te maken?  

 

6. Bijvoorbeeld de suggestie om inzameling via verenigingen aan te merken als daad 

van algemeen belang?  

 

7. Is het college bereid om ook het inzamelen van zwerfafval als een dergelijke daad 

van algemeen belang aan te merken? 

 

In afwachting van uw antwoord.  
 

Met vriendelijke groet, 

 

Fractie Progressief Woerden, 

 

Jelmer Vierstra 
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