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 Onderwerp 

Initiatiefvoorstel ter instemming van de raadsleden Torn en Ruigrok (VVD), getiteld: 
“Betere handhaving voor een schone stad” en kennisnemen van de bestuurlijke reactie 
 
Met dit initiatiefvoorstel stellen wij u voor het volgende besluit te nemen: 

Tekst van openbare 
besluiten wordt 
gepubliceerd 

De gemeenteraad van Amsterdam 

Gezien het initiatiefvoorstel van de raadsleden Torn en Ruigrok (VVD), getiteld: “Betere 
handhaving voor een schone stad”, 
 
Mede gezien de bestuurlijke reactie op het initiatiefvoorstel en de behandeling in de 
raadscommissie voor Algemene Zaken. 
 
besluit: 

 
I. in te stemmen met genoemd initiatiefvoorstel; 
 

II. het college van burgemeester en wethouders op te dragen: 
- Een handhavingsteam op te richten dat structureel in burger handhaaft op het 

veroorzaken van zwerfafval en het verkeerd aanbieden van huisafval;  
- De kosten van dit handhavingsteam te financieren uit het reeds gereserveerde 

extra budget (1 miljoen euro) voor handhaving, alsmede door de extra boete-
inkomsten; 

- Naast voornoemd handhavingsteam alle gemeentelijke handhavers – waar 
nodig – vaker in burger te laten handhaven. 
 

III. kennis te nemen van de bestuurlijke reactie op het initiatiefvoorstel. 
 

Wettelijke grondslag 

Gemeentewet art. 147a, lid 1 
 

Initiatiefvoorstel 

Inleiding 

Het gaat goed met Amsterdam! De economie trekt aan en veel bezoekers weten onze 

stad te vinden. Mede hierdoor neemt de werkloosheid af en hebben steeds meer 

Amsterdammers een baan. Het succes van de stad brengt helaas ook ongewenste 

verschijnselen met zich mee. Zo neemt de druk op de openbare ruimte toe en zijn straten 

en pleinen – vooral in de binnenstad, maar ook in de stadsdelen – vaak bezaaid met 

rotzooi en troep. Dit kan zo niet langer. Iedereen is uiteraard van harte welkom in 
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Amsterdam, maar overlast is dat niet! 

 

Begroting 2016 

Bij de vaststelling van de begroting voor 2016 zijn door de gemeenteraad twee 

amendementen van de VVD aangenomen om meer geld beschikbaar te maken voor een 

schonere stad. Allereerst is er structureel een aanvullend budget van 1,2 miljoen euro 

vrijgemaakt voor – kortweg – het inzetten van meer schoonmaakploegen (amendement 

Torn c.s., nr. 1347). Daar bovenop is – op initiatief van de VVD – nog eens structureel 1 

miljoen euro extra beschikbaar gesteld om beter te handhaven op met name het 

veroorzaken van zwerfafval en het verkeerd aanbieden van afval (het amendement 

Ruigrok c.s., nr. 1349). Met dit initiatiefvoorstel wenst de VVD nadere invulling te geven 

aan dit bij de begroting ter beschikking gestelde geld. 

 

Aanvalsplan Schoon 

Bij de behandeling van het Aanvalsplan Schoon in de commissie Infrastructuur en 

Duurzaamheid op woensdag 7 december 2016 heeft de VVD een aantal vragen aan het 

college gesteld over handhaving op het verkeerd plaatsen van afval en het veroorzaken 

van zwerfafval. Uit de beantwoording van die vragen door het college op 19 januari jl. 

bleek dat er weliswaar incidenteel door handhavers wel eens ‘in burger’ wordt 

gehandhaafd, maar dat dit slechts op kleine schaal gebeurt. Op grotere schaal 'in burger' 

handhaven werd door het college als 'te fors beschouwd' en zou 'niet in proportie' staan 

'tot de daadwerkelijke problematiek en andere handhaving/veiligheidsprioriteiten'. 

Overigens werd in de beantwoording van deze vragen door het college wel bevestigd dat 

handhaving 'in burger' in dit soort gevallen (juridisch) gewoon mogelijk is. 

 

Waarom forser handhaven? 

Het is algemeen bekend dat niemand door rood licht rijdt indien er naast het betreffende 

verkeerslicht een duidelijk te herkennen – in uniform gestoken – politieagent staat. Voor 

een effectieve handhaving op dergelijke overtredingen zullen dan ook effectievere 

handhavingsmethoden moeten worden ingezet, zoals camerahandhaving of het 

onherkenbaar posten door de politie. Voor de handhaving op het veroorzaken van 

zwerfafval en het verkeerd aanbieden van afval is dit natuurlijk niet anders. Indien een 

paar meter verderop een in uniform geklede handhaver staat, zal iedere bezoeker en/of 

bewoner – mits oplettend – zijn afval keurig in de daarvoor bestemde vuilnisbakken 

deponeren. Uit het feit dat het op veel plekken in Amsterdam op straat toch vaak een 

ongelofelijke troep is, blijkt wel dat het gedrag van een kleine groep asociale bezoekers 

en/of bewoners heel anders is op het moment dat er geen handhaver in de buurt is. In dat 

geval wordt afval door deze groep namelijk makkelijk op straat achtergelaten, met alle 

ongewenste gevolgen van dien. Voor de VVD is dit onacceptabel! 

 

Snelle actie is noodzakelijk 

De rotzooi op straat is fnuikend voor het vertrouwen van Amsterdammers in de gemeente. 

Veel bewoners klagen terecht over de overlast, die door zwerfafval en verkeerd geplaatst 

afval wordt veroorzaakt. Dat (zwerf)afval de eerste ergernis is onder Amsterdammers, 
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spreekt boekdelen.1 Een relatief kleine groep van zowel bezoekers, bedrijven en 

bewoners veroorzaakt veel troep en rotzooi, waarvan de grote groep goedwillende 

Amsterdammers – die gelukkig de overgrote meerderheid vormt – veel hinder ondervindt. 

Volgens informatie van het college werden in 2015 gemiddeld slechts 11,48 boetes per 

week per stadsdeel uitgeschreven voor overtredingen in het ‘afvaldomein’. Gezien de 

grote hoeveelheden troep en rotzooi is dat aantal natuurlijk veel te laag. Van genoemde 

boetes betrof 90-95% het verkeerd aanbieden van afval. Het veroorzaken van zwerfafval 

– door het op straat gooien van verpakkingsmateriaal, lege drinkbekers of andersoortige 

rotzooi – wordt in de praktijk dan ook amper beboet. Slechts 5-10% van de boetes in het 

afvaldomein wordt uitgeschreven voor het veroorzaken van zwerfafval, zo liet het college 

weten. Deze cijfers zijn schrikbarend en onacceptabel. Het is dan ook zaak dat er snel 

actie wordt ondernomen. 

 

Handhaven in burger 

Zoals hierboven reeds aan de orde kwam, hanteert de gemeente nu een minimale inzet 

als het gaat om handhaving in burger. De VVD wil dit veranderen. De aanwezigheid van 

permanente handhaving in burger – en dus de kans om een boete te krijgen – zorgt er 

namelijk voor dat bezoekers, bedrijven en bewoners hun afval niet zomaar op straat 

gooien. Permanente handhaving in burger draagt dus bij aan de bewustwording en 

gedragsverandering die hard nodig is om de stad weer schoon te krijgen. Veel 

Amsterdammers zijn radeloos omdat zij dagelijks worden geconfronteerd met troep in hun 

leefomgeving. Door intensiever en in burger te handhaven laat de gemeente zien de 

zorgen van frustraties van deze Amsterdammers serieus te nemen.  

 

Financiering 

Uit ambtelijk verkregen informatie blijkt dat een handhaver per FTE op jaarbasis maximaal 

77.000 euro kost (loonsom en directe bedrijfsvoeringskosten, zoals kleding en 

voertuigen). Een handhavingsteam van acht personen dat fulltime handhaaft kost jaarlijks 

dus maximaal 616.000 euro. Dit kan worden gefinancierd uit het extra budget voor 

handhaving (1 miljoen euro). Ambtelijk werd aan ons bevestigd dat handhavers het 

grootste gedeelte van hun werktijd daadwerkelijk op straat aan het werk zijn. Op basis van 

deze informatie kan een handhaver van zijn totale formele arbeidsduur per jaar in ieder 

geval 1.000 uur besteden aan daadwerkelijke handhaving. Een achtkoppig team kan 

jaarlijks dus ruim 8.000 uur handhaven. Met een informatiegestuurde inzet op basis van 

hotspots, bewonersmeldingen en handhaving in drukke (toeristische) gedeelten van de 

stad kan een handhaver zeker een- tot tweemaal per uur een boete uitschrijven. De 

verwachting is dan ook dat het undercover-handhavingsteam jaarlijks minimaal 12.000 

boetes uit kan schrijven. Een flinke intensivering, in vergelijking met de circa 4.000 boetes 

die de gemeente in 2015 en 2016 uitschreef. De boeteopbrengsten – die de gemeente nu 

zelf incasseert – kunnen vervolgens worden gebruikt om het handhavingsteam met 2 FTE 

uit te breiden naar 10 FTE in totaal en om de handhavingskosten op zijn minst gedeeltelijk 

te financieren.  
 

 

                                                   
1 http://www.parool.nl/amsterdam/amsterdammer-klaagt-vaak-over-vuile-stad~a4400871/ 
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Jaarlijkse kosten en opbrengsten: 

 1 FTE 8 FTE 

Min. aantal handhavingsuren 1.000 8.000 

Max. kosten loon en 

bedrijfsvoering.  

€ 77.000 € 616.000 

Min. aantal boetes 1.500 12.000 

Mogelijke boeteopbrengsten 
(op basis van de laagste boete in 

het afvaldomein2). 

€ 135.000,00 € 1.080.000,00 
(deels te gebruiken voor de 

bekostiging van 2 extra FTE en 

handhavingsfinanciering ). 
 

 
Gelet op de drukte in de stad stellen wij voor dat vier handhavers uit het nieuwe 
handhavingsteam dagelijks gaan handhaven in het centrum. De overige zes handhavers 
kunnen (roulerend) aan de slag in de zes andere stadsdelen. Tot slot roept de VVD het 
college op om de huidige handhavers – die momenteel op kleine schaal en alleen 
incidenteel bij specifieke situaties in burger handhaven – ook vaker in burger te laten 
handhaven.   
 

 Stukken 

Meegestuurd <7> 
Ter inzage gelegd n.v.t. 

 

De leden van de gemeenteraad van Amsterdam 
 

R.K. Torn  

M.H. Ruigrok 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
* De sterretjes worden door de Griffie ingevuld 
In te vullen door het raadslid/de fractie: 
1. naam/namen van raadslid/-leden; 
2. datum van indienen; 
3. titel initiatiefvoorstel; 
4. naam raadscommissie waarin het 

initiatiefvoorstel is behandeld 

5. formulering besluit; 
6. tekst initiatiefvoorstel; 
7. eventuele meegestuurde bijlagen; 
8. naam/namen van raadslid/-leden incl. 

initialen. 
 
 

                                                   
2 De hoogte van de boetes in het afvaldomein variëren van minimaal 90 euro voor natuurlijke personen (vanaf 16 

jaar) tot maximaal 1.150 euro voor rechtspersonen. 


