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Betreft Beantwoorden artikel 40-vragen inzake Afvaldumpers in het vizier!

Geachte heer Kuhlman,

Bij brief van 26 januari 2022, ingekomen op 27 januari 2022, heeft u op grond 
van artikel 40 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad namens de 
fractie VVD vragen gesteld over afvaldumpers in het vizier!
Wij beantwoorden uw vragen als volgt.

Vraag 1. Bent u het met ons eens dat het extreem aantal afvaldumpingen in de 
Maasstraat een stevige aanpak van dit probleem rechtvaardigt?

Antwoord Vanuit Schoon plegen we extra inzet. Er wordt maandag tot en met 
vrijdag, twee keer per dag, gereden met een crash-auto van HVC. 
Onze eigen waarneming daarnaast is dat er veel op de verkeerde data 
plastic zakken worden aangeboden. Hiervoor plegen we extra inzet op 
het vlak van communicatie. Ophaaldagen voor plastic komen op 
stickers op palen in het openbaar gebied. In verband met corona lopen 
we achter met stickeren. Tevens zetten we in op een preventieve 
aanpak waarbij we trachten het verkeerd aanbieden van afval te 
voorkomen.

Vraag 2. Ziet u met ons het enorme verschil in afvaldumpingen in de situatie 
met en zonder veiligheidscamera?

Antwoord Het verschil tussen de hoeveelheid afval enerzijds (twee linker foto's) 
en geen afval anderzijds (rechterfoto) is duidelijk.

Vraag 3. Bent u bereid om op korte termijn een veiligheidscamera te plaatsen 
bij de meest vervuilde ondergrondse afvalcontainers in de Maasstraat?

Antwoord De burgemeester heeft de bevoegdheid om camera's in te zetten voor 
de handhaving van de openbare orde. Dat is bepaald in artikel 151c 
van de Gemeentewet
Cameratoezicht in de openbare ruimte speciaal gericht op 
afvalproblematiek valt niet onder de handhaving van de openbare 
orde. Voor alleen afvalproblematiek kan cameratoezicht niet ingezet 
worden. Alleen als afvalproblematiek onderdeel uitmaakt van zware 
multiproblematiek, in de sfeer van de openbare orde, kan onderzocht 
worden of cameratoezicht een geschikt middel is. Dit onderzoek kan 
pas plaatsvinden, nadat er een uitgebreide toets is doorlopen 
bestaande uit, in ieder geval, onderstaande aandachtspunten. 
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Voordat we besluiten om cameratoezicht in te zetten, moet aangetoond 
worden dat dit noodzakelijk is voor de handhaving van de openbare 
orde. Hieronder vallen zogenaamde eisen van proportionaliteit en 
subsidiariteit. De proportionaliteitseis houdt in dat cameratoezicht in 
verhouding moet staan tot de geconstateerde criminaliteit en overlast. 
De subsidiariteiteis houdt in dat om een handhavingsdoel te bereiken, 
het lichtste middel moet worden ingezet waarmee dat doel bereikt kan 
worden. Cameratoezicht is een laatste redmiddel. Dit brengt met zich 
mee dat cameratoezicht slechts ingezet mag worden indien ook andere 
maatregelen zijn getroffen (zie ook het antwoord op vraag 1 hiertoe). 
Wanneer er ook minder ingrijpende maatregelen zijn om de 
problematiek tegen te gaan, zullen deze eerst uitgevoerd moeten 
worden. Als het doel kan worden behaald met deze minder ingrijpende 
maatregelen, dan mag er wettelijk gezien geen cameratoezicht worden 
ingezet.

Cameratoezicht kan, indien lichtzinnig ingezet, een inbreuk op de 
persoonlijke levenssfeer van burgers betekenen. De inzet van 
cameratoezicht moet altijd afgewogen worden tegen de inbreuk op de 
privacy van inwoners. Er moet sprake zijn van een situatie met een 
omvang die zodanig groot is dat de schending van de persoonlijke 
levenssfeer van inwoners gerechtvaardigd wordt. 

Het college vindt de inzet van cameratoezicht in het kader van 
afvalproblematiek niet gerechtvaardigd en is daarom niet bereid deze 
in te zetten.

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Het college van Burgemeester en Wethouders

J.H.S. Goossensen A.W. Kolff
loco-secretaris burgemeester
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