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Onderwerp:
Subsidie voor een zwerfafvalproject

RAADSVOORSTEL

Wij stellen voor te besluiten:
-

De door SenterNovem ter beschikking gestelde subsidie van in totaal
€ 67.575,= beschikbaar te stellen ten gunste van de uitvoering van een
project over zwerfafval in het najaar van 2010.

-

Hiervoor begrotingswijziging nr. ….. vast te stellen.

Bestaand kader/doelstelling:
-

Milieubeleidsplan 2008-2011

-

Afvalbeleidsplan 2010

-

Landelijk actieplan

-

Coalitie akkoord 2010-2014

Inleiding:
Zwerfafval is voor veel bewoners een ergernis en zichtbare vervuiling van de openbare
ruimte waardoor het gevoel van heel, schoon en veilig afneemt. SenterNovem beheerde
tot 2010 een subsidiebudget om acties ter voorkoming van, en de aanpak van, zwerfafval
te intensiveren. In één van de laatste rondes om gebruik te maken van deze subsidie
heeft ook de gemeente Hillegom een subsidie aanvraag voor een zogenaamd plus project
ingediend. Deze aanvraag is gehonoreerd.
50% van de totale projectkosten worden vergoed waarbij de resterende 50% mag
worden ingevuld middels inzet door eigen uren van medewerkers.
Aanvullend hebben we in het Milieubeleidsplan vastgelegd meer aandacht te willen
besteden aan milieueducatie. Omdat we ons hierbij richten op dezelfde doelgroepen
(o.a. scholen en schoolgaande kinderen) is afstemming gewenst.
De aanvraag voor subsidie is verleend in juli 2009 en het project dient eind februari
2011 voltooid te zijn. Met de uitvoering van het project is gewacht totdat er voor de
betrokken medewerkers in de uitvoering duidelijkheid is over hun toekomst.
Die duidelijkheid is er inmiddels. Uitvoering van het project gebeurt met ondersteuning
van De Meerlanden en de externe adviesbureaus SPA opleidingen en CREM
Milieuadviseurs.

*Z00A75424F5*

De inhoud van het Hillegomse Plusproject is gericht op 3 onderdelen:
1. scholing van medewerkers (incl. Maregroep) om op basis van Resultaatgericht
Werken met Schoonheidsgraden (de zogenaamde RWS methodiek) efficiënter
en effectiever zichtbaar resultaat te boeken bij schoonmaak werkzaamheden.
Van de effectievere en efficiëntere aanpak van het schoonmaken (curatieve
aanpak = opruimen) gaat ook een preventieve werking uit: mensen zijn in een
schone omgeving minder geneigd zwerfafval te veroorzaken.
2. het uitvoeren van een zogenaamd afvalbakken-plan ter ondersteuning; op
basis van een plaatselijke analyse en ervaringen elders wordt het bestaande
beleid en de situatie op gebied van waar wel/geen afvalbak aanwezig is
geëvalueerd en wordt een optimalisatie voorgesteld. Ook wordt gekeken naar
soort en omvang van de bakken.
3. het opstellen van een gestructureerd / structureel communicatiejaarplan 2011
om de diverse (schoonmaak)acties (o.a. met scholen en verenigingen) en
andere (voorlichting - ) activiteiten volgens een vaste jaarlijkse structuur uit te
gaan voeren. In dit communicatiejaarplan 2011 willen we ook andere afval (o.a. over het scheiden van (kunststof) afval) en Milieueducatieve activiteiten
(bijv. boomplantdag) zoveel als mogelijk integreren.
Als basis om voor een plusproject in aanmerking te komen is een zogenaamde quickscan bij wijze van nulmeting uitgevoerd. Dit hebben we in 2009 gedaan.
Argumenten:
1.1 De subsidie mag alleen voor uitvoering van het project waarvoor aangevraagd
worden ingezet.
1.2 Het beschikbaar stellen van de toegekende subsidie is een bevoegdheid van de
raad.
Financiële dekking:
De subsidie € 67.575,=, die 50% van de projectkosten bedraagt is reeds toegekend.
De resterende 50% mag worden ingezet middels eigen uren van medewerkers
waarvoor in het najaar nog voldoende ruimte is.
Urgentie:
Hoog. Uitvoering van het project moet eind februari 2011 zijn afgerond.
Kanttekeningen:
Als de raad de subsidie niet ter beschikking stelt vloeit het bedrag terug naar de
subsidiegever.
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namens het college van burgemeester en wethouders,
ing. G.P. van Lierop

drs. A. Mans

secretaris

voorzitter

Ter inzage gelegd:
- Brief SenterNovem dd 08-07-2009 inzake Subsidieregeling aanpak zwerfafval, Besluit tot verlening subsidie
Informatie bij: h.matthijssen@hillegom.nl, tel.nr. (0252) 537 318
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