
Motie 2022 - 7 

Motie invoering hufterboete 

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

wethouders, tot het vaststellen van de Programmabegroting 2023 

overwegende dat: 

1. onder andere de gemeenten Rotterdam en Capelle aan den IJssel veelplegers van het

verkeerd aanbieden van afval hoger beboeten;

2. gemeenten sinds 1 januari 2017 de bevoegdheid hebben om een bestuurlijke boete op te

leggen voor overtredingen die kunnen leiden tot overlast in de openbare ruimte in plaats van

een (bestuurlijke) strafbeschikking;

is van mening dat: 

a. overtredingen in de openbare ruimte, zoals het verkeerd aanbieden van huishoudelijk afval of

het veroorzaken van zwerfafval, het Ridderkerkse straatbeeld ernstig vervuilen;

b. veelplegers van dergelijke overtredingen zwaarder beboet dienen te worden;

verzoekt het college om: 

1. in 2023 een boetesysteem in te voeren in de geest van “de Rotterdamse Hufterboete” of het

boetesysteem van Capelle aan den IJssel;

2. de raad uiterlijk twee maanden na invoering van het nieuwe boetesysteem te informeren over

het nieuwe boetesysteem.

gaat over tot de orde van de dag. 

De raadsleden,  

Lucien Westbroek, Partij 18PLUS 

Cora van Vliet, Echt voor Ridderkerk 

Linda Klaver, VVD 



Algemene informatie 
Betreft raadsvoorstel nr. 544624 

Behandeld in de raadsvergadering van 3 november 2022 

Samenvatting 
Onderwerp is de invoering van een hufterboete. 

Het college wordt verzocht in 2023 een boetesysteem in te voeren in de geest van “de 

Rotterdamse Hufterboete” of het boetesysteem van Capelle aan den IJssel en de raad uiterlijk 

twee maanden na invoering van het nieuwe boetesysteem te informeren over het nieuwe 

boetesysteem. 

Artikelen (digitaal) 
1. Rijnmond nieuws: Afval herhaaldelijk verkeerd aangeboden in Capelle?  

2. Gemeente Rotterdam: Handhavers werken met hart voor 010  

Uitslag stemming 
De motie is aangenomen 

Stemverhouding 
Voor: 21 (SGP, Echt voor Ridderkerk, VVD, Leefbaar Ridderkerk, Partij 18PLUS, CDA) 

Tegen: 7 (PvdA/GROENLINKS, Burger op 1, ChristenUnie) 

https://www.rijnmond.nl/nieuws/1290279/afval-herhaaldelijk-verkeerd-aangeboden-in-capelle-dan-volgt-500-euro-boete
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/handhaving
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