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RAADSMEDEDELING 

Onderwerp: 
Thematraject Reiniging: Ambitieplan Schoon 2012 

Steenbergen, 20 december 2011 

Aan de Raad, 

Via deze mededeling willen wij u op de hoogte stellen van het thematraject Reinigen. Hiervoor is een 
beleidsplan Ambitieplan Schoon 2012 opgesteld. In dit beleidsplan wordt weergegeven over hoe we in de 
gemeente slimmer kunnen reinigen. In eerste instantie is dit plan gebaseerd op het opruimen van 
zwerfafval. Als in een later stadium blijkt dat deze manier van reinigen goed werkt kan dit uitgebouwd 
worden naar andere aspecten, bijvoorbeeld onkruidbestrijding. 

Wat houdt de nieuwe manier van reinigen in? 
De huidige manier van reinigen1 is geheel op basis van frequentie. In de nieuwe vorm wordt er 
grotendeels gereinigd op basis van beeldkwaliteit. Bij beeldgericht reinigen willen we minimaal het huidig 
kwaliteitsniveau halen. Bij de uitvoering van het traject leren de medewerkers van de buitendienst te 
monitoren en te schouwen. Hiervoor worden beeldmeetlatten als leidraad gebruikt. 
Door regelmatig in alle gebiedstypen op zwerfafval te monitoren krijgt men een beeld van het 
kwaliteitsniveau. Daarnaast is het doorlopend schouwen door de medewerkers van belang. 
De winst valt te halen uit de volgende aspecten; 

er wordt daadwerkelijk gereinigd daar waarnodig, en niet omdat het 'aan de beurt is' 
een constantere schoonheidskwaliteit is gewaarborgd 
meer verantwoordelijkheid voor de medewerkers van de buitendienst 
participatie van burgers wordt hoger. 

Al vanaf 2006 heeft het opruimen c.q. voorkomen van zwerfafval onze aandacht. De volgende projecten 
zijn inmiddels afgerond: SAM basisproject (nulmeting en Plan van Aanpak), Plusprojecten, t.w. 
Afvalbakken, aanschaf en afvalbakkenplan, Monitoring; 3x per jaar metingen op diverse aspecten, 
Handhavingsproject bij snoeproute. Dit allen waren subsidietrajecten vanuit het Rijk die ons de 
gelegenheid boden om deze projecten uit te voeren. Ook haken we aan bij diverse zwerfafvalcampagnes 
en nemen we jaarlijks deel aan de landelijke opschoondag. 

De nieuwe voorgelegde thematrajecten bieden ons de mogelijkheid om de kwaliteit van het reinigen te 
verbeteren. Het is wederom een subsidietraject waarvoor we ons graag hebben aangemeld bij 
Gemeenteschoon (Agentschap.NL). Wij kunnen gebruik maken van gerenommeerde bedrijven met veel 
ervaring die ons kunnen ondersteunen in het samenstellen van het beleid en uitvoering. 
De genoemde trajecten sluiten bovendien prima aan bij onze huidige werkwijze met gebiedsteams. 

Met reinigen wordt bedoeld; het vegen zowel handmatig als machinaal, het opruimen van (zwerfl)afval, het ledigen van 
afvalbakken etc. 



Ondanks het feit dat het huidig kwaliteitsniveau in onze gemeente al vrij hoog is willen we toch graag het 
beeldgericht reinigen inzetten. Door het slimmer reinigen valt er nog winst te halen. 
We gaan dit traject inzetten en in elk geval gedurende een jaar uitproberen. Uitgangspunt is dat we met 
de huidige middelen dit traject kunnen uitvoeren. In de eerste helft van 2012 denken we de nieuwe 
werkwijze te hebben ingevoerd en gedurende een jaar zullen we dit monitoren. 

Als het traject zover is dat de burgers er iets van kunnen gaan merken zullen wij de burgers hiervan op de 
hoogte te stellen middels een persbericht en de gemeentelijke website. Burgers zijn namelijk gewend dat 
de medewerkers van de buitendienst een bepaalde frequentie aanhouden, bijvoorbeeld met vegen. 
Reacties hierop kunnen worden ondervangen door een goede communicatie vooraf. 

Wij gaan ervan uit u met bovenstaande voldoende op de hoogte te hebben gebracht. 

Hoogachtend, ^ 
burgemeester en wethouders van Steenpargen, 
de secretaris, de burgemeester, 


