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Betreft: Beantwoording schriftelijke vragen ex artikel 40 RvO inzake rattenoverlast

Geachte mevrouw Kayadoe,

Op 21 juni jl. heeft u schriftelijke vragen gesteld inzake rattenoverlast. Onderstaand leest u onze reactie
op de door u gestelde vragen.

Vraag 1
Welke acties zijn er ondernomen om, naast informatie in de Blauwkai, rattenoverlast te voorkomen?

Antwoord :

De gemeente zet in op elke melding die bij ons binnenkomt via de ongedierte-expert. Deze expert is
contractueel aan de gemeente verbonden. Tevens wordt er door onze buitendienst medewerkers extra
gelet op dat:

Zwerfafval wordt opgeruimd;
Er geen containers staan met open lekgat;
Er geen vuilniszakken buiten blijven staan;
Er geen vogelvoer blijft liggen;
Gaten in de grond worden gedicht;
Verzakkingen bij o.a. funderingen snel worden hersteld;
Er zo weinig mogelijk schuilplaatsen zijn waar ratten kunnen rusten en nestelen.

Maar naast inzet van de gemeente vraagt dit ook inzet vanuit onze inwoners en ondernemers. Het is aan
hen om geen afval naast containers te plaatsen zodat ongedierte geen voedsel kan vinden in de
openbare ruimte. Door dit afval niet meer naast de containers te plaatsen, maar erin zoals het hoort,
wordt het grootste deel van het probleem opgelost.

Vraag 2
Het overzicht waarin locaties worden vastgelegd waar overlast van muizen/ratten zijn gemeld, conform
het verzoek in de aangenomen motie van 7 november 2019, kan deze beschikbaar worden gesteld aan
de raad?

Antwoord :
Ja, de locaties zijn bekend. U kunt een overzicht van deze locaties inzien bij de griffier. Dit in verband met
privacy gevoelige informatie (adresgegevens).



Vraag 3
Er zijn veel meldingen over naastplaatsingen bij ondergrondse containers waarbij er voedsel op straat ligt
en schuilplekken ontstaan voor ongedierte. Welke acties zijn er uitgezet om dit probleem te voorkomen?

Antwoord:
Zoals eerder benoemd is de beste bestrijding van dit probleem het feit dat inwoners en ondernemers
geen afval meer naast containers plaatsen. De gemeente kan dit probleem niet alleen oplossen en
bestrijden

Maar het uitgangspunt is om ratten zo weinig mogelijk voedsel te laten vinden in de openbare ruimte.
Daarom worden naastplaatsingen zo snel mogelijk (doordeweeks meestal binnen 24 uur) opgehaald door
onze buitendienst medewerkers. Ook het zwerfafval dat daaruit is ontstaan wordt opgeruimd. En
daarnaast voeren de BONs waar mogelijk een adresonderzoek uit om handhavend op te treden om
herhaling te voorkomen

Vraag 4
Welk proces wordt er bij de gemeente Ridderkerk gestart nadat er een melding is gedaan van ratten
overlast? Wij zouden graag inzage krijgen in dit stappenplan en wie hierbij betrokken zijn?

Antwoord:
Nadat een melding via het meldingssysteem is ontvangen, wordt deze melding doorgegeven aan
onze ongedierte expert. De melding wordt geregistreerd en de ongedierte expert gaat ter plaatse
onderzoek doen om te bekijken welke maatregelen er getroffen kunnen worden om de
rattenoverlast te bestrijden .

Vraag 5
Leefbaar Ridderkerk ziet en ontvangt regelmatig informatie over overvolle ondergrondse containers
waardoor naastplaatsingen een volgende stap zouden kunnen worden. In hoeverre ziet de gemeente
Ridderkerk toe op de prestaties van NV Afvalbeheer BAR en welke sancties zijn er de afgelopen jaren
opgelegd als contractuele afspraken niet zijn nagekomen?

Antwoord:

Wij herkennen uw signaal niet dat ondergrondse containers regelmatig overvol zijn. Uit onze cijfers blijkt
dat containers vrijwel altijd tijdig geledigd worden. De gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en
Ridderkerk zijn gezamenlijk eigenaar (aandeelhouder) van de NV BAR Afvalbeheer. Jaarlijks vinden er
meerdere Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders (AVA’s) plaats, waarin de gemeenten
vertegenwoordigd zijn door de verantwoordelijk portefeuillehouders en de NV Afval Beheer door haar
directeur/bestuurder. In deze AVA’s worden de inhoudelijke en financiële prestaties besproken en
verantwoord .

De afstemming over reguliere inhoudelijke onderwerpen en de uitvoering van beleid vindt plaats in de
tweewekelijkse overleggen tussen de gemeente Ridderkerk en de NV BAR Afvalbeheer. Onze ervaring is
dat afspraken worden nagekomen en als dit onverhoopt niet het geval is dan wordt dit aan de orde
gesteld en opgelost.

Vraag 6
Welke resultaten zijn er in 2020 en januari 2021 tot heden geboekt door BONs inzake daderonderzoek?
Hoeveel boetes zijn er in voornoemde periode uitgeschreven?
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Antwoord:

Bij het aantreffen van naastplaatsingen door de BOA’s wordt er altijd een adresonderzoek ingesteld.
Veruit in de meeste gevallen wordt er geen adres aangetroffen en blijft het onduidelijk wie de
naastplaatsing heeft gedaan. Bij het aantreffen van een adres wordt er contact gezocht met de
betreffende persoon. Vervolgens heeft de BOA vanwege de discretionaire bevoegdheid zelf de keuze om
te waarschuwen of direct handhavend op te treden. In de periode van 1 januari 2020 tot 1 juli 2021 zijn er
5 waarschuwingen en 5 bekeuringen uitgedeeld

Vraag 7
Tevens zijn er meldingen van ratten in het centrum van Ridderkerk. Meldingen zijn er gedaan naar
Wooncompas en naar de gemeente. Inwoners zijn geïnformeerd, na overleg met gemeente, dat de
wijkregisseur bezig zou zijn met een onderzoek naar hoe dit probleem opgepakt dient te worden. Wat is
de status van dit onderzoek? Op welke termijn kan er actie op rattenbestrijding worden verwacht?

Antwoord:

De wijkregisseur probeert dit probleem, in overleg met alle betrokken partners, op te lossen. Dit heeft de
continue aandacht

Wij vertrouwen erop u voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd

Hoogachtend
Het college van burgemeester en wethouders In Ridderker
de secretaris burgemeest

Dhr. H.W.J. Klaucke Mw. A. Attema




