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Aan het college van burgemeester en wethouders van Helmond,
Zwerfafval wordt door onze burgers als zeer hinderlijk ervaren.
Vorig jaar bij de algemene beschouwingen van de VJN 2007 spoorde onze fractie uw college via een motie
aan, om het zwerfafval in onze gemeente te gaan “bestrijden”.
Wij maakten u attent op een landelijke subsidieregeling waaruit gemeenten middelen konden putten.
U gaf aan van deze subsidieregeling gebruik te gaan maken.
In een recente uitgave van VNG-magazine konden we lezen dat onze gemeente behoorde bij één van de
220 gemeenten, die aan het landelijke zwerfafvalproject hebben deelgenomen. Helmond had gekozen voor
een basisproject.
Als wij in onze gemeente rondkijken dan merken wij zeker iets van de deelname aan dit project.
Het centrum wordt stringenter schoon gehouden, kauwgom op de bestrating rondom bijv. Pathé en
Bestuurscentrum is weggehaald en er loopt bijv. een proef project “Blikvangers”, om maar eens een paar
voorbeelden te noemen. Er zullen zeer zeker nog meer gemeentelijke projecten te noemen zijn.
Kortom wat onze fractie Helmondse Belangen zijn we zeer ingenomen met uw inzet.
Maar het kan altijd beter en het bestrijden van zwerfafval is - jammer genoeg - een continu proces!
Het werken aan een Schoner Nederland blijft ook voor de landelijke overheid een voortgaand proces en zij
heeft gemeend om vanaf 5 januari 2009 een derde (en tevens laatste) subsidieronde vanuit het
Impulsprogramma Zwerfafval op te starten. Een bedrag van 7 miljoen staat ter beschikking.
Gezien de positieve ervaringen van eerdere deelname willen wij u wederom aansporen voor een
subsidieaanvraag vanuit dit landelijke Impulsprogramma Zwerfafval.
We denken als fractie aan gerichte projecten voor bijv. het bestrijden/weghalen van kauwgom op de
bestrating in het (uitgaans)centrum of schoolpleinen, het bestrijden van zwerfafval rondom (wijk)
supermarkten, het bestrijden van zwerfafval langs uitvalswegen van scholen en sportkantines maar zeker
ook het bestrijden van zwerfafval wat in openbaar water terecht komt (vijvers e.d.) etc..
Deze “voorbeelden” zijn jammer genoeg nog voldoende aanleiding om wederom deel te nemen aan het
programma “Schoner Nederland”.
Wij zien een aanvraag van de gemeente Helmond via een melding in de raadscommissie RF binnenkort met
belangstelling tegemoet. Waarbij zo mogelijk de hernieuwde subsidieaanvraag wordt toegelicht en nader
wordt ingegaan op de resultaten van het eerdere subsidietraject.
In afwachting van uw reactie.
Met vriendelijke groeten
Fractie Helmondse Belangen
Namens deze
Fractievoorzitter Berry Smits
c.c. griffier
media
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Antwoord college van burgemeester en wethouders:
Naar aanleiding van uw bovengenoemde brief, delen wij u het volgende mede.
U heeft eerder bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2007 per motie aandacht gevraagd voor de
mogelijkheden die dit programma sinds eind 2007 biedt voor extra impulsen voor de bestrijding van
zwerfafval. Wij hebben de mogelijkheden die dit programma biedt sindsdien nagegaan.
Kern van het programma is dat er (voor het laatst in begin 2009) middelen beschikbaar zijn voor onderzoek,
opstellen beleid, opstellen plannen van aanpak, actieprogramma’s, onderzoek naar innovaties etc. in de
vorm van projectsubsidies. Het programma bevat dus incidentele middelen voor (nieuwe) ontwikkelingen,
maar biedt geen (structurele) dekking voor noodzakelijke gemeentelijke werkzaamheden op dit gebied.
Wij hebben vastgesteld dat reeds een aanzienlijk aantal van de subsidiabele thema’s al eerder aangepakt en
ingevuld is (zie ook verder). Daarnaast moet, indien gebruik wordt gemaakt van de subsidies, ook een
substantieel deel van de incidentele kosten zelf worden gefinancierd.
Er was juist een behoefte aan structurele middelen, zoals bv. ten behoeve van extra onderhoudskosten voor
het gebied van de Kwaliteitsimpuls City. De door ons gedane voorstellen voor budgetuitbreiding hiervoor
(waaronder de intensieve bestrijding van zwerfafvallen en kauwgom) zijn in de begroting 2009 e.v. inmiddels
opgenomen.
Zoals gezegd geldt dat we inmiddels voor veel thema’s binnen de bestrijding van de zwerfafvalproblematiek
al meerdere jaren actief zijn. In Helmond streven we al jaren naar het voorkomen c.q. het opruimen van
zwerfafval. Daar waar mogelijk is dit structureel in onze begroting en uitvoeringswerkzaamheden
opgenomen.
Zelf noemt u al het schoonhouden van de City (incl. de kauwgombestrijding) en een proef met zgn.
Blikvangers (o.a. langs schoolroutes). Al eerder hebben wij o.a. de volgende thema’s opgepakt en een
plaats gegeven:
- Het actief betrekken van bewoners en schooljeugd middels Wijkschoonmaakacties (sinds 1996)
- Inzet van de Stadswacht op handhaving op gebied van (zwerf)afval (sinds 2000)
- Invoering grijze container voor restafvallen i.p.v. zakken o.a. ter voorkoming van zwerfafval (sinds eind
2002)
- Inzet wijkvegers op vaste wijken; pro-actief en gerichter (zwerf)afval bestrijden (sinds 1990)
- Actief betrekken winkeliers middels City-project tezamen met Centrummanagement (sinds 2007)
- Inzet zgn. stofzuiger in City en bij winkelcentra (sinds 2007)
- Bestrijding (zwerf)afval in openbaar ruimte door wijkvegers op basis van beeldkwaliteiten (operationeel
sinds begin 2007)
- Gerichte communicatie op gebied van afvalthema’s o.a. via brochure Helmond Schoon (al voor 2003)
en middels de gemeenterubriek in de Trompetter.
De door u gedane suggesties voor (nieuwe) projecten zijn, naar wij menen, al onderdeel van
werkzaamheden die inmiddels een structureel karakter hebben gekregen. Nieuwe subsidieaanvragen
hebben hiervoor op dit moment geen meerwaarde
Daarnaast hebben wij de afgelopen jaren en ook bij de beantwoording van uw vraag gekeken naar de
uitkomsten van de Inwonersenquête, waar de bestrijding van zwerfafval (opgenomen in het thema
‘tevredenheid van de openbare ruimte’) onderwerp van terugkerende vragen is. Indien de uitkomsten hiertoe
aanleiding geven, zou extra aandacht voor beleidsvoorbereiding en uitvoering t.a.v. zwerfafval aanleiding
kunnen zijn om een beroep te doen op de subsidiegelden om verbeteringen in gang te zetten.
Wij constateren echter dat er geen majeure knelpunten genoemd werden/worden die, gestaafd door onze
eigen waarnemingen en ervaringen, specifiek beleid resp. aanpak vragen die met incidentele subsidies
dienen te worden bekostigd en in gang gezet dienen te worden.
Gezien het bovenstaande zullen wij op dit moment geen gehoor geven aan uw verzoek en geen aanvragen
indienen voor de subsidiegelden van het Impulsprogramma jaarschijf 2009. Belangrijkste argumenten om dit
niet te doen zijn:
• reeds aan aanzienlijk deel van de subsidiabele thema’s door ons structureel is ingevoerd,
• het impulsprogramma slechts incidentele projectmiddelen bevat waarbij ook deels aanzienlijke
financiering door de gemeente zelf vereist is,
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•
•

er geen majeure knelpunten bekend zijn op het gebied van zwerfafval die dringend een aanpak vragen
en
de constatering dat het Impulsprogramma geen bijdrage levert aan de structurele kosten van bestrijding
van (zwerf)afval.

De eerdere subsidieaanvraag (overigens niet in het kader van het Impulsprogramma) uit eind 2002 betrof
een klein onderzoek (kosten ca. € 17.000,--; slechts 50% subsidiabel) naar optimalisatie en intensivering van
de gescheiden inzameling van huishoudens van o.a. GFT- en restafval, papier, glas, textiel en KGA.
Resultaten die hieruit zijn voortgekomen zijn inmiddels geïmplementeerd, zoals bv. de invoering van de
grijze restafvalcontainer (via project ‘van zak naar bak’), de tweewekelijkse papierinzameling en de
optimalisering van de glasinzameling (aantal en locatie glasbakken).
Tenslotte blijven wij natuurlijk mogelijkheden van (andere) subsidieregelingen volgen welke aansluiten bij de
doelstellingen en behoefte van onze stad op het gebied van (zwerf)afval en (structureel) bijdragen aan het
oplossen van knelpunten hierbij. Mocht hiertoe aanleiding zijn zullen wij hiervoor aanvragen indienen.
Burgemeester en wethouders van Helmond,
De burgemeester,
de secretaris,
Drs. A.A.M. Jacobs.
Mr. A.C.J.M. de Kroon.
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