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De fractie PvdA heeft een initiatiefvoorstel ingediend voor een strenger handhavingsbeleid inzake 
zwerfafval. In dit voorstel wordt daartoe een aantal maatregelen voorgesteld. Tevens wordt gevraagd dit 
initiatiefvoorstel over te nemen en vast te stellen, zodat de voorgestelde maatregelen door het college 
kunnen worden uitgewerkt. Wij stellen het op prijs dat er vanuit de raad wordt meegedacht over het 
zwerfafvalbeleid. Hierbij reageren wij op elk van de genoemde voorstellen (op grond van art. 147a 
Gemeentewet). 
 
1. Alle opsporingsambtenaren moeten per 2018 ook actief kunnen worden ingezet voor het opsporen, 

handhaven en verbaliseren van veroorzakers van zwerfvuil.  
 
Momenteel zijn er 2 reinigingsinspecteurs (1,83 fte) beschikbaar voor afval gerelateerde 
handhavingszaken, waaronder zwerfafval. Deze inspecteurs worden gefinancierd uit de 
afvalstoffenheffing. Daarnaast werken er nog eens 8 inspecteurs openbaar gebied (zogenaamde 
IOG’ers) die ook bevoegd zijn om te handhaven en verbaliseren bij overtredingen ten aanzien van 
zwerfafval. 
Handhaving in praktijk is echter lastig. Het complexe aan handhaven op zwerfafval is dat verbaliseren 
alleen kan ‘op heterdaad’. Het college is daarom van mening dat de mate van handhaving vooral in 
verhouding moet staan met een aantal meer integrale maatregelen. Eind 2017 zal daartoe het 
zwerfafvalplan aan u worden voorgelegd, waarin het pakket van maatregelen wordt toegelicht. 
 
2. Het aantal “buitengewoon opsporingsambtenaren” dient uitgebreid te worden van 2 naar 3. De 

kosten moeten worden gedekt uit de opbrengst van de boetes. Desgewenst moeten deze kosten 
worden aangevuld uit de (meerjaren)begroting 2018 e.v. 

 
Met een integrale benadering is de gemeente in staat om de inrichting van de openbare ruimte 
eenvoudiger schoon te houden. Waar mogelijk kunnen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een 
rol spelen in de aanpak en preventie van zwerfafval. Het college is van mening dat de inzet van 
handhaving vooral gericht moet zijn op preventieve handhaving en op het belonen van goed gedrag. 
Daarom stelt het college voor om in te zetten op zichtbaarheid door participatie, reiniging en 
communicatie. Daarnaast dient handhaving uiteraard te beschikken over de (fiscale) middelen om fout 
gedrag te bestraffen.  
In aanvulling hierop is in de raadsvergadering van 4 juli 2017 over de Kadernota toegezegd om bij de 
begroting te bekijken of extra capaciteit (o.a. BOA’s) kan worden gerealiseerd.  
In 2018 wordt de handhavingscapaciteit structureel vergroot met een halve fte. Deze extra inzet komt 
geheel ten laste van de begroting (momenteel betaald uit de Afvalstoffenheffing). De inzet van nog meer 
handhaving betekent een extra lastenverzwaring voor bewoners.  
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Met de huidige inzet van handhaving wordt in ieder geval een flink signaal afgegeven. In 2016 zijn 
namelijk 30 personen- en in 2017 al 20 personen verbaliseerd vanwege het veroorzaken van zwerfafval. 
Daarmee is handhaving op zwerfafval in Rijswijk duidelijk zichtbaar. 
 
3. Een eenmalige extra investering van € 25.000 voor communicatie bij de start van het nieuwe beleid 

inzake zwerfafval. 
 
In het zwerfafvalplan is een pakket van maatregelen geformuleerd om te komen tot een evenwichtige 
aanpak van het zwerfafvalprobleem. Communicatie is daarbij een belangrijke maatregel om zwerfafval 
terug te dringen, waaronder campagnes voor Nederland Schoon, vuurwerkcampagne, jaarplannen en 
het opnemen van een beeldmerk in elke communicatie-uiting. Met de kosten voor deze campagnes is 
rekening gehouden in het budget. Het college onderstreept daarmee het belang van communicatie en 
stelt dan ook voor het plan van aanpak voor zwerfafval te volgen. 
 
Algemene conclusie 
Het college is van mening met het zwerfafvalplan de beleidsdoelstellingen voor handhaving op 
zwerfafval te behalen. In uw initiatief voorstel benadrukt u extra capaciteit in te zetten op handhaving van 
zwerfafval. Per 2018 is 2,33 fte voor reinigingsinspecteurs beschikbaar. Dit is een structurele verhoging 
ten opzichte van de huidige inzet. Hiervan gaat een duidelijke signaalfunctie uit. Voor een evenwichtige 
aanpak van het zwerfafvalprobleem is inzet op preventie echter belangrijker dan nog meer inzet op 
handhaving. Bovendien komen de kosten daarvan ongewenst direct ten laste van de bewoners. Wij 
adviseren dan ook om niet meer handhaving in te zetten, dan de beoogde vergroting van de capaciteit 
zoals zal worden voorgesteld in het zwerfafvalplan.  
Wij hebben uw voorstel mee laten wegen bij het opstellen van dit zwerfafvalplan en danken u voor uw 
inbreng. 
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