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Geachte raadsleden,

Graag informeren wij u over het Plan van Aanpak zwerfafval 2019

Inleiding
Zwerfafval zorgt voor ergernis bij onze bewoners, het opruimen en verwerken ervan kost veel geld en
het is slecht voor de gezondheid van mens, dier en milieu. Nederlandse gemeenten kunnen in de
periode 2013 - 2022 jaarlijks aanspraak maken op de zogenaamde zwerfafvalvergoeding van circa €
1,18 per inwoner per jaar. Voor gemeente Weert is dat bijna € 58.000,00 per jaar. De vergoeding is
bedoeld voor extra aanpak en preventie van zwerfafval. De reguliere inzet kan hiervan niet worden
bekostigd. Er is nog resterend budget beschikbaar uit de periode 2013 - 2077, dat alleen nog in 2019
gebruikt mag worden. In het Plan van Aanpak zwerfafval 2019 is uitgewerkt hoe we dit resterende
budget in 2019 willen gebruiken.

Focus op preventie
De zwerfafvalvergoeding biedt de kans om in 2019 stevig in te zetten op zowel preventieve als
beheersmaatregelen tegen zwerfafval en een fundament te leggen voor de zwerfafvalaanpak in de
komende jaren. Weert zet in op beide sporen maar wil vooral meer dan in de huidige situatie inzetten
op preventieve maatregelen die ervoor zorgen dat er, ook op de langere termijn, minder zwerfafval
ontstaat. In het zwerfafvalplan staat op hoofdlijnen uitgewerkt hoe we de zwerfafvalvergoeding willen
inzetten. De belangrijkste thema's worden gepresenteerd en bij elk thema worden enkele mogelijke
projecten beschreven die kunnen worden uitgevoerd. In het plan worden de volgende thema's
onderscheiden:

. Thema 1: Gedragsbeinvloeding en communicatie

. Thema 2: Participatie en Educatie

. Thema 3: Beheer en voorzieningen

. Thema 4: Handhaven en belonen

. Thema 5: Specifieke gebiedstypen
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Zwerfafva lvergoed i n g 2OI3'2O22
In de Raamovereenkomlt Verpakkingen 2013-2022 is afgesproken dat producenten van verpakkingen
jaarlijks 20 miljoen euro beschikbaar stellen aan gemeenten voor extra inzet op de preventie en

äunpät van zwêrfafval, de zogenaamde zwerfafvalvergoeding. Gemeenten moeten hiervoor vooraf een

plan lndienen en cle bestecling achteraf verantwoorden. Juist om deze reden is het plan van aanpak

)werfafval ingediend en is het, om een volledig beroep te kunnen doen, zaak om in 2019 diverse
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schoner Weert.

Zwerfafva lvergoed i n g 2OL3'2OL7
Gemeenten dieiwerfafvalgelden uit 2013 tot en met 2017 nog niet hebben ingezet of verantwoord
konden dit behouden door hier in 2018 een speciale aanvraag (extra jaarplan 2Ot3-20L7) voor in te
dienen. Dit is in 2018 gebeurd. Het resultaat is dat er een bedrag van maximaal€ 289.380,87
beschikbaar is, dat mag worclen gebruikt tot en met 31 december 2019. Het is niet meer mogelijk om

een verantwoording in te dienen voor cle jaren 2013 tot en met 2017: alleen kosten die ná het

indienen van het plan worden gemaakt komen in aanmerking. De besclrikbare bedragen uit de periode

2OI3-2O77 vervallen per l januari 2020 naar het Afvalfonds verpakkingen en zijn dan niet meer

beschikbaar voor gemeente Weert.

De gemeente Weert heeft het jaarbedrag twee keer als voorschot ontvangen, in 2013 en 2015. Omdat
er wat betreft dit voorschot geen verantwoording is ingediend voor de besteding daarvan, is het

betreffende budget ad € 115.892, vervallen naar de algemene middelen. Nu er een concreet plan van

aanpak ligt, wordt dit geld bij de eerste tussenrapportage 2019 beschikbaar gemaakt voor de extra
aanpak ván zwerfafval in 2019. Het bedrag dat we niet kunnen verantwoorden moeten we immers in

2020 terugbetalen en moet dan alsnog uit de algemene middelen worden gehaald. De enige manier om

dit bedrag te verantwoorden is, om het in 2019 in te zetten voor de extra aanpak van zwerfafval.

Zwerfafvalvergoeding 2O2O en verder
ln 2O2O kan Weert naar alle waarschijnlijkheid wederom gebruik maken de zwerfafvalvergoeding' De

zwerfafvalvergoeding over hetjaar 2018 en 2019 hebben we nog niet aangevraagd, omdat er noq een
groot budget beschikbaar was uit de periode tot en met 2017. Volgens de afspraken uit het
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vergoedinge n 20L3-2077 .

Uitvoering en organisatie
Om de kansen die het budget biedt zo goed mogelijk te verzilveren kiezen we een projectmatige
aanpak. De projectleider neemt de organisatie en coördinatie van de verschillende projecten op zich,

en zal ook werkzaamheden uitvoeren binnen de individuele projecten. Bij elk project zal worden
ingezet op het betrekken van inwoners en wijk- en dorpsraden. De werkzaamheden van cle

projectleider zullen ook via cle zwerfafvalvergoeding bekostigd worden.

Het zwerfafvalplan is geen blauwdruk van onze totale zwerfafvalaanpak in 2019, maar geeft richting en

is op ¡oofdlijnen uitgewerkt. Gedurende het jaar wordt dc vinger aan de pols gehouden, kunnen
andere accenten worden gelegd en kan worden ingespeeld op nieuwe ontwikkelingen'
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