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Geacht College, 

 

Fractie CDA staat voor een heel, veilig en schoon gemeente Hoorn. Door de aankomende 

financiële krappe jaren komt dit uitgangspunt echter helaas onder druk te staan. Hoe prettig 

is het dan te weten dat vanuit de landelijke overheid forse subsidies klaarliggen voor de 

aanpak van zwerfafval in de openbare ruimte van de gemeente Hoorn. 

 

Zwerfafvalvergoeding 

In de Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022 is afgesproken dat gemeenten een 

jaarlijkse uitkering van 20 miljoen euro krijgen voor de extra aanpak van zwerfafval. Dit komt 

voor gemeenten neer op een bedrag van ongeveer € 1.19 per inwoner per jaar. De 

gemeente Hoorn kan met zijn ruim 70 duizend inwoners in aanmerking komen voor een 

jaarlijkse bijdrage van +/- 83.300,-. Voor de gehele periode betekent dit een zak geld ter 

grootte van € 833.000,-  die klaarligt om uit te geven aan initiatieven en projecten die 

zwerfafval in de openbare ruimte tegengaan. 

 

Vragen artikel 36; Reglement van Orde 

Vooralsnog heeft fractie CDA geen initiatieven of projecten voorbij zien gaan gericht op de 

extra aanpak van zwerfafval. Daarnaast is de subsidiepot onvermeld gebleven in de 

begroting 2015 en de meerjarenplanning. Daarmee vraagt fractie CDA zich af wat er met het 

beschikbare geld wordt gedaan. Naar aanleiding hiervan hebben wij, verwijzend naar artikel 

36 van het Reglement van Orde, de navolgende vragen: 

 

1. Bent u bekend met de hierboven omschreven zwerfafvalvergoeding en de zakgeld 

ter grootte van € 833.000,- voor de gemeente Hoorn? 

2. Kunt u aangeven welk deel van de zwerfafvalvergoeding inmiddels is uitgegeven 

aan diverse initiatieven en projecten gericht tegen zwerfafval? 

3. Kunt u aangeven welk deel van de zwerfafvalvergoeding u gaat uitgeven en aan 

welke concrete initiatieven en projecten? 

4. Wordt de Raad op enigerlei wijze betrokken bij de besteding van de 

zwerfafvalvergoeding? 
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Meeprofiteren  buurtinitiatieven en verenigingen 

Fractie CDA draagt buurtinitiatieven en verenigingen in de gemeente Hoorn een warm hart 

toe. Wij hebben vernomen dat ook buurtinitiatieven en verenigingen in aanmerking kunnen 

komen voor de zwerfafvalvergoeding, mits ook zij inspanningen verrichten om zwerfafval in 

de openbare ruimte tegen te gaan. Daarmee kunnen verenigingen extra inkomsten 

genereren voor hun eigen vereniging en buurtinitiatieven kunnen worden beloond voor hun 

werkzaamheden in de wijk. Naar de mening van het CDA een goed besteed doel! 

 

5. Ziet u een rol voor de verenigingen weggelegd in de bestrijding van zwerfafval en 

bent u bereidt hen te voorzien van een bijdrage uit de zwerfafvalvergoeding? 

6. Ziet u een rol voor buurtinitiatieven weggelegd in de bestrijding van zwerfafval en 

bent u bereid? hen te voorzien van een beloning uit de zwerfafvalvergoeding? 

 
 

CDA Hoorn ziet de beantwoording van bovenstaande vragen met belangstelling tegemoet. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Dirk Oud 

Fractievoorzitter CDA Hoorn 
 


