
 

Motie 2021 - 109 

Motie extra toezicht- en handhavingscapaciteit afval- en milieuovertredingen 

Inhoud van de motie 
De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter bespreking van het voorstel van burgemeester en 

wethouders tot het behandelen van de Kadernota begroting 2022; 

overwegende dat: 

1. zwerfafval een hardnekkig probleem is in Ridderkerk;  

2. bijplaatsingen en dumpingen van afval een belangrijke oorzaak vormen van zwerfafval;  

3. de kans op bijplaatsingen groter is nu de ondergrondse containers alleen nog zijn te openen 

met een afvalpas en per 1 januari 2022 het variabel tarief voor restafval wordt ingevoerd; 

4. veel inwoners, ondernemers, scholen en verenigingen zich inzetten voor het schoonhouden 

van de leefomgeving; 

5. de raad recent het aanvalsplan Ridderkerk zwerfafvalarm heeft vastgesteld;  

6. in dit aanvalsplan onder meer wordt inzet op gedragsverandering en het (op termijn) sneller 

opruimen van zwerfafval;  

is van mening dat: 

a. het ‘schoon houdt schoon’ principe belangrijk is voor het voorkomen van zwerfafval en het 

tegengaan van ongedierte;  

b. toezicht, handhaving en nacontroles van afvalzakken een bijdrage kunnen leveren aan het 

verminderen van het aantal bijplaatsingen en dumpingen van afval;  

c. een schone openbare ruimte een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van inwoners, 

ondernemers en de gemeente, maar dat de gemeente gaat over het toezicht en de daarvoor 

benodigde toezicht- en handhavingscapaciteit;  

d. de aanpak van zwerfafval verdergaat dan een schone gemeente, maar ook de sociale 

veiligheid bevordert en bijdraagt aan een beter milieu, meer biodiversiteit en dierenwelzijn; 



e. het, mede al gelet op het huidige straatbeeld, wenselijk is dat extra wordt ingezet op toezicht en 

handhaving afval- en milieuovertredingen; 

verzoekt het college om: 

1. de huidige formatie Buitengewoon Opsporingsambtenaren voor de duur van één jaar uit te 

breiden met 1 fte Buitengewoon Opsporingsambtenaren en de daarvoor benodigde middelen 

op te nemen in de ontwerpbegroting 2022 (ter indicatie, 1fte kost rond de € 57.000,- per jaar);  

2. deze tijdelijk extra beschikbare toezicht- en handhavingscapaciteit in te zetten ter bestrijding 

van afval- en milieuovertredingen. Mocht in het loop van het jaar de daarvoor benodigde 

capaciteit minder worden, dan kan deze functionaris ook worden ingezet voor de andere BOA-

taken;  

3. de raad vóór behandeling van de ontwerpbegroting 2023 te informeren over de resultaten van 

de gepleegde inzet en daarbij aan te geven of de toezicht- en handhavingscapaciteit voor 

afval- en milieuovertredingen structureel moet worden verhoogd;  

en gaat over tot de orde van de dag. 

De raadsleden,  

Jeroen Rijsdijk, PvdA  Björn Ros, GroenLinks 

Petra van Nes-de Man, Burger op 1 Karin Kayadoe, Leefbaar Ridderkerk 

Cora van Vliet, Echt voor Ridderkerk Jim Kloos, Echt voor Ridderkerk  

Algemene informatie 
Betreft raadsvoorstel 324422 

Behandeld in de raadsvergadering van 6 juli 2021. 

Samenvatting 
Onderwerp is de toezicht- en handhavingscapaciteit afval- en milieuovertredingen.  

Het college wordt verzocht om gedurende 1 jaar 1 extra BOA in te zetten ter bestrijding van afval- 

en milieuovertredingen en de raad vóór behandeling van de ontwerpbegroting 2023 te informeren 

over de resultaten van deze inzet.  

Daarbij aan te geven of de toezicht- en handhavingscapaciteit voor afval- en milieuovertredingen 

structureel moet worden verhoogd. 

Uitslag stemming 
De motie is verworpen. 



Stemverhouding 
Hoofdelijke stemming 

Tegen: 15 (Breeman, Van der Duijn Schouten, Frȁser, Kardol, Kooijman, Van der Linden, Los, 

Mijnders, Van Neuren, Overheid, Rottier, F. Stip, J. Stip, Westbroek, De Wolff-ter Beek) 

Voor: 12 (Kayadoe, Kloos, Van Nes-de Man, Nugteren, Ouwens, Piena, Rijsdijk, Ripmeester, Ros, 

Soffree, Verdiesen, Van Vliet) 
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