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Zwerfafvalplan 2018 - 2022
Te besluiten om
1. Het zwerfafvalplan 2018 – 2022 vast te stellen
2. In te stemmen met de besteding van de zwerfafvalvergoeding in de periode
2018-2022
3. De gemeenteraad hierover te informeren via een raadsinformatiebrief
Inleiding
Gemeente Krimpen aan den IJssel kan voor de periode 2013-2022 jaarlijks aanspraak
maken op de zogenaamde zwerfafvalvergoeding van circa € 1,18 per inwoner per jaar (circa
€ 35.000,00 per jaar). Deze vergoeding uit het Afvalfonds is bedoeld voor de extra aanpak
van zwerfafval. De gemeente heeft de vergoeding over de periode 2013-2017 aangevraagd
en besteed aan diverse maatregelen. Voor de komende jaren wenst de gemeente een
gestructureerde en gerichte besteding van de zwerfafvalvergoeding.
Beoogd effect
Het doel van het plan en besteding zwerfafvalvergoeding: inwoners van Krimpen aan den
IJssel voelen zich fijn in de openbare ruimte. Zij zijn zich ervan bewust dat zij zelf een
belangrijke bijdrage kunnen leveren door hun afval op een goede manier aan te bieden. Veel
Krimpenaren zijn ook zelf actief in het schoonhouden en beheren van de openbare ruimte en
de aanwezige voorzieningen, waardoor de kwaliteit van de buitenruimte in die gebieden
boven het basisniveau ligt. Ook ondernemers nemen hun verantwoordelijkheid en werken
mee aan het schoonhouden van hun bedrijfsomgeving. Zowel thuis als op de scholen klinkt
de boodschap van de circulaire economie: afval is grondstof. Het circulair denken krijgt
steeds meer aandacht in het inkoopproces en wordt als eerste zichtbaar in de toepassing
van circulaire afvalbakken. Hiermee wordt de circulaire boodschap zichtbaar en tastbaar
gemaakt in de openbare ruimte.
Argumenten
Het zwerfafvalplan is op hoofdlijnen uitgewerkt en heeft de volgende functies:
 Het presenteren van een visie en ambities aan het College.




Het informeren van het College en de Raad over de wijze waarop de gemeentelijke
visie en ambities worden nagestreefd.
Het bieden van een basis voor de komende jaren voor de aanvraag van de
zwerfafvalvergoeding.

Kanttekeningen
Het aanschaffen van de circulaire prullenbakken staat gepland vanaf 2019. In 2018 wordt na
het vaststellen van dit plan eerst een extern onderzoek uitgevoerd naar de huidige plaatsing
van de prullenbakken. Aan de hand van de onderzoeksresultaten kunnen de huidige
prullenbakken vervangen worden door circulaire afvalbakken. Door deze vervanging te
faseren kunnen de kosten gespreid worden, waardoor er voldoende budget binnen de
zwerfafvalvergoeding resteert om ook de overige maatregelen te kunnen (blijven) uitvoeren.

Financiën
De projecten en maatregelen brengen kosten met zich mee en hebben effect op de
(uitvoerings)organisatie. Voor elk project/maatregel geldt dat er eenmalige of structurele mee
gemoeid zijn. De tijdsbesteding die de voorbereiding en uitvoering van deze projecten en
maatregelen met zich meebrengt is buiten beschouwing gelaten. Dit kan grotendeels binnen
de bestaande formatie kan worden uitgevoerd. Door jaarlijks een budget op te nemen voor
inhuur van externe advisering en ondersteuning kan de organisatie enigszins ontlast worden.
De kosten kunnen ten laste gebracht worden van en gedekt worden door de zwerfafvalvergoeding, die de gemeente jaarlijks aanvraagt. Voor een aantal projecten/maatregelen zijn
geen externe kosten opgenomen, omdat het project alleen ureninzet vraagt van de
gemeentelijke organisatie ofwel dat kosten via een ander budget gedekt worden.
Communicatie
De gemeente communiceert op dit moment over zwerfafval via de advertentieruimte op de
Blipverts. Ook via de prullenbakken die verspreid staan over het gehele grondgebied van de
gemeente, kan met de gebruikers van de buitenruimte gecommuniceerd worden. Dit kan
bijvoorbeeld via een opdruk op de bak, via ‘nudging’ in de omgeving en via het type
prullenbak (funfactor).
Uitvoering
Het zwerfafvalplan wordt uitgevoerd naast de reguliere aanpak.
Bijlagen
Zwerfafvalplan 2018 – 2022
Raadsinformatiebrief
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