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Beantwoording rondvragen 
20R.00138 
 
 
 

Van  : Wethouder B.C. Lont 
Portefeuille(s) : Afval & Reiniging 

Datum  : 11-02-2020 

Contactpersoon : P. Trommelen 

Tel.nr. : 8430 

E-mailadres : trommelen.p@woerden.nl 

 

Onderwerp: Beantwoording rondvragen over 
 
Deze technische vraag is gesteld door de heer Van den Hoogen van de fractie van De 
Onafhankelijken op 5 februari 2020. 
 
Naar aanleiding van gisteravond (forum Ruimte, d.d.4 februari, red.) en het gesprek over de 
hondenuitwerpselen voorziening heb ik graag inzicht in de kosten. 
 

 trommelen.p@woerden.nl

Wij ontvangen subsidie om zwerfvuil in het buitengebied te weren. Wanneer ik me niet vergis is dit  
€ 1,18 per inwoner. Dat wil zeggen dat dit ongeveer 11.000,00 euro is. 
 
Daarbij heb ik graag een overzicht welke uitgaven zijn geboekt op dit budget. Waar wordt deze 
11.000,00 euro aan besteed. 
Dat zou ik graag willen weten van 2017 2018 2019 en wat er begroot is voor 2020. 
 

Beantwoording van de vragen: 
 
Het bedrag dat wij ontvangen is afhankelijk van het aantal inwoners. In de periode 2017 t/m 2019 ontvingen 
wij gemiddeld € 11.861 per jaar. In de bijlage kunt u zien wat de bijdrage per jaar geweest is.  
Overigens is de subsidie voor activiteiten om zwerfvuil in de hele gemeente tegen te gaan, niet zoals u stelt 
alleen voor het buitengebied. 
 
Voor de besteding van de subsidie in de periode 2017 t/m 2019 verwijzen wij u naar de bijlage. 
 
Voor 2020 gaan wij uit van een bijdrage van € 12.144 vanuit het Afvalfonds/Nedvang. In de bijlage treft u 
een overzicht van de geplande besteding van dit bedrag. 
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Bijlagen: 
 

- kostenoverzicht besteding zwerfvuilsubsidie 2017 t/m 2020, corsanr. 20.002773 

 

 

 

B.C. Lont 
Wethouder 



ontvangen uitgaven per jaar

subsidie 2017 11.858€     
kosten ODRU 3.581€       

3.581€       

subsidie 2018 11.919€     
educatieprogramma 'Lets do kids' 4.357€       
veiligheidshesjes 284€           
afvalbakken 1.183€       
hondenpoepzakjes+dispensers 1.367€       
communicatieacties zwerfvuil 413€           
dopperflesjes 440€           
bijeenkomsten en attentie zwerfvuilambassadeurs 649€           

8.691€       

subsidie 2019 11.805€     
educatieprogramma 'Lets do kids' (Jozefschool en Mariaschool) 6.250€       
inzamelen vuurwerkafval 225€           
bijeenkomsten en attentie zwerfvuilambassadeurs 963€            

deelname Schoonste Winkelgebied verkiezingen 2019 500€           
inhuur Glutton 2.529€       
verplichte monitoring Nederland Schoon* 1.250€       
(Duo) afvalbak binnenstad 950€           
diverse klein materiaal 1.112€        

blad (bladkorven) 666€            

afvalbakken 9.171€        

23.614€     
35.582€     35.886€     

 * nieuw beleid vanuit stichting Nederland Schoon

inkomsten uitgaven

subsidie 2020 (geraamd) 12.144€     
educatieprogramma 'Lets do kids' 4.900€       
diverse kleinmateriaal 1.000€       
bijeenkomsten zwerfvuilambassadeurs 1.000€       
verplichte monitoring Nederland Schoon* 1.250€       
vervangen/ bijplaatsen afvalbakken 4.000€       

12.144€     12.150€     


