Schriftelijke Vragen ‘Gelukkig hebben we de beelden nog’
Aan het College van B&W van de Gemeente Rotterdam
Coolsingel 40
3011 AD Rotterdam
Rotterdam, 9 augustus 2017
Geacht college,
In het AD Rotterdams Dagblad van 5 augustus is te lezen dat er meer klachten dan ooit zijn
binnengekomen inzake zwerfvuil, beschadigde wegen of kapotte elementen in de openbare ruimte. Alleen
al in de eerste zeven maanden van 2017 mocht de gemeente Rotterdam ruim 107.000 meldingen
ontvangen. Verkeerd geplaatst grofvuil of rondslingerend afval zijn goed voor duizenden meldingen per
maand. In het voorgaande jaar was 17% van de klachten in Rotterdam toe te rekenen aan afval op straat.
Dat is fors hoger dan het landelijk gemiddelde waarbij gemiddeld 9% van klachten betrekking hadden op
afval. Daarmee staat zwerfvuil met stip op nummer één als ergernis in Rotterdam.
De medewerkers van Stadsbeheer besteden veel tijd en aandacht aan het schoonmaken van de straten.
Daar zijn en blijven wij hen dankbaar voor. Een veelgehoorde klacht is echter dat het in meerdere buurten
‘dweilen met de kraan open’ is. Na het opruimen veranderen de straten binnen de kortste keren weer in
een openbare vuilnisbelt. Dit is vooral een gedragsprobleem. Vandaar dat wij tijdens de behandeling van
de voorjaarsnota hebben voorgesteld om een film te laten maken over het belang van schone straten, die
op basisscholen kan worden getoond. Het college heeft dit voorstel omarmd.
De Rotterdamse VVD is van mening dat het college er alles aan moet doen om de veroorzakers van vuile
straten hard aan te pakken. Dit college presenteerde forse boetes voor degene die afval op straat gooit
of het verkeerd bij de containers plaatst. Daar staan wij uiteraard vierkant achter. Er dient echter wel
gehandhaafd te worden om de boetes het gewenste effect te laten bereiken. Het dumpen van grofvuil of
afval leverde in 2016 slechts vijftien bekeuringen op. Tweemaal kon de gemeente de overtreders
achterhalen omdat een adres werd aangetroffen in het vuilnis. Deze aantallen staan in een schril contrast
met het aantal meldingen die de gemeente Rotterdam heeft ontvangen.
De Rotterdamse VVD heeft hierover de volgende vragen:
1. Hoeveel fte’s worden momenteel ingezet om vervuilers op te sporen en te beboeten?
2. Is het college voornemens om het aantal fte’s uit te breiden om de slagvaardigheid met
betrekking tot de aanpak te vergroten? Zo ja, op welk termijn gaat dit gebeuren? Zo nee, op
welke wijze gaat het college ervoor zorgen dat meer vervuilers worden beboet?
Aangezien het afval op straat voor de Rotterdammers en de VVD een doorn in het oog is stellen wij voor
om de aanpak te intensiveren. Op de website van de gemeente Rotterdam staat vermeld dat beelden van
politiecamera’s worden gebruikt om daders op te sporen.

Uit de praktijk blijkt echter dat vervuilers het afval blijven deponeren op plekken die daarvoor niet zijn
bestemd, terwijl politiecamera’s aanwezig zijn.
3. Kan het college aantonen in hoeveel gevallen de camerabeelden zijn gebruikt om de daders op te
sporen?
4. Wat gaat het college doen om de aanwezige camerabeelden beter te benutten waardoor er meer
vervuilers kunnen worden opgespoord?
In Amsterdam is het idee geopperd om camerabeelden van woningcorporaties te gebruiken om daders op
te sporen. Door het gebruik van de beelden zal de handhavingscapaciteit worden vergroot. De
Amsterdamse woningcorporatie gaat de beelden delen met de gemeente zodat de veroorzakers van
zwerfvuil kunnen worden beboet. Wij juichen dit initiatief van de woningcorporatie toe.
5. Is het college bereid om in gesprek te gaan met de Rotterdamse woningcorporaties om te bezien
of camerabeelden van deze corporaties bruikbaar zijn bij het opsporen van vervuilers? Zo ja, op
welk termijn gaat u dit doen? Zo nee, waarom niet?
Met belangstelling kijken we uit naar de beantwoording van onze vragen.
Met vriendelijke groet,

Antoinette Laan
VVD Rotterdam

