~
I

Geme

Bergen op Zoom

~

~

I

Fractie VVD
T.a.v. de heer O.P.E. Hopmans
Bremstraat 22
4625 DA Bergen op Zoom

Uw kenmerk
Uw brief
Onderwerp:

15-08-2019
Beantwoording vragen ex art. 39
inzake bestuurlijke boete

Ons kenmerk
Beh.door
Afdeling

lllll llllll 111111111111111111111111111111 IIIII IIIII IIII IIII

U19-013188
119-084815
B. Wouters
Maatschappelijke Ontwikkeling,

- 6 SEP. 2019

Datum
Doorkiesnr.
Bijlage(n)

Beste heer Hopmans,
Bij brief van 15 augustus 2019 heeft u namens de fractie VVD vragen gesteld over het gebruik van de bestuurlijke boete
bij de aanpak van de afvalproblematiek. Graag beantwoorden wij hieronder uw vragen als volgt.
Vraag:
Bent u bekend met de Wet Bestuurlijke Boete Overlast Openbare Ruimte?
Antwoord:
Ja, het college is bekend met de Wet bestuurlijke boete overlast in de openbare ruimte.
Vraag:
Zo ja, in hoeverre wordt deze reeds toegepast?
Antwoord:
ln onze aanpak van de overlast in de openbare ruimte, waaronder de afvalproblematiek, maken wij gebruik van de
strafbeschikking en waar nodig ook van de mogelijkheid tot bestuursrechtelijke handhaving door middel van
bestuursdwang. Het instrument van bestuurlijke boete vinden wij hiervoor minder geschikt en zetten wij daarom niet in.
Vraag:
Ziet u ook kansen om met de geïnde gelden (1) onze handhavingscapaciteit uit te breiden én (2) burgerinitiatieven op dit
vlak te stimuleren/belonen?
Antwoord:
Het college ziet op basis van de mogelijkheden uit de wet geen kansen om met geïnde gelden de handhavingscapaciteit
uit te breiden en burgerinitiatieven te stimuleren/belonen. De huidige werkwijze waarbij de boetes via het Openbaar
Ministerie (strafbeschikking) worden afgehandeld, is de meest kosteneffectieve aanpak om handhavend op te treden
door middel van een boete. Bij deze werkwijze is de gemeente namelijk alleen kosten kwijt aan de inzet van de
buitengewoon opsporingsambtenaar. Er hoeven geen andere werkzaamheden te worden bekostigd, zoals het nemen
van een besluit, het afhandelen van bezwaar- en beroepsprocedures en het doorlopen van een invorderingstraject. De
kosten van deze andere werkzaamheden zullen over het algemeen de baten uit de boetes (ruimschoots) overschrijden.
Overigens dient nog te worden opgemerkt dat het instrument van de bestuurlijke boete niet is opgenomen in de
Afvalstoffenverordening Bergen op Zoom 2019. Deze verordening zal dus eerst moeten worden gewijzigd alvorens een
bestuurlijke boete kan worden opgelegd vanwege de overtreding van één van de voorschriften in deze verordening.
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Vraag:
Zo ja, bent u bereid om hier topprioriteit van te maken en de door onze inwoners verlangde 'grote schoonmaak' te
verwezenlijken (eventueel met World Cleanup Day als symbolische startdatum)?

Antwoord:
N.v.t. (Gezien het antwoord op de vorige vraag, dat het college geen mogelijkheden ziet.)
Met betrekking tot de World Cleanup Day willen wij graag nog wel het navolgende opmerken. Wanneer we
burgerinitiatieven ontvangen waarbij zwerfafval wordt geruimd dan is de gemeente altijd bereid om medewerking te
verlenen. Dit doen we al jaren waarbij het bekendste voorbeeld de jaarlijkse Bergen op Schoondag is waarbij we alle
inwoners stimuleren om gezamenlijk zwerfafval te ruimen. Daarnaast is al aan twee initiatieven binnen de World Cleanup
Day medewerking toegezegd in de vorm van inzamelmiddelen en het laten ophalen van het geruimde afval.

Meer informatie
Indien u naar aanleiding van deze brief nog vragen heeft dan kunt u contact opnemen met mevrouw B. Trimbos-Klijs. Zij
is bereikbaar via telefoonnummer 0164-277391.
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