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Amendement: Prullenbakken tegen zwerfafval 
1111 

De gemeenteraad van Venlo in vergadering bijeen op 4 november 2022 

Besluit raadsvoorstel 39 (programmabegroting 2023-2026) te wijzigen door: 

• In de programmalijn omgeving de begrote uitgaven aan zwerfafval aan te passen 
naar een budget van €110.000 voor 2024, 2025 en 2026. 

• Het hiermee vrijgekomen budget bedraagt €270.000 
• Deze €270.000 onder te brengen in een investering t.w.v. €150.000 in 2023 en 

€40.000 in 2024, 2025 en 2026 ten behoeve van het plaatsen, onderhouden en tijdig 
ledigen van een maximaal aantal nieuwe prullenbakken rondom scholen, 
speelplaatsen, parkeerplaatsen en andere plaatsen waar zwerfafval veelal ontstaat. 

En gaat over tot de orde van de dag. 
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Overwegingen: 

De ambitie in het coalitieakkoord is zwerfafval te bestrijden door middel van met name het 
inzamelen. Zo worden er bijvoorbeeld knijpers en vuilniszakken uitgedeeld aan vrijwilligers. 
Dit is een aardige en effectieve zaak met mooie sociale neveneffecten en brengt ook een 
stukje eigenaarschap naar de burger. De rijksbijdrage hiervoor vervalt echter, dus Venlo zal 
terug moeten vallen op de eigen middelen als ze de aanpak volledig wilt continueren. Het is 
daarom wijs om niet het volledige budget op een enkel instrument in te zetten. 
Het budget hiervoor wordt met dit amendement in feite iets verder gespecificeerd zodat we 
middels een gerichte investering in nieuwe prullenbakken op de juiste plaatsen, ook actief 
werken aan de preventie van zwerfafval. Enkele jaren terug is, uit groot geldgebrek het 
aantal prullenbakken in de publieke ruimte sterk teruggebracht, het is goed om hier nu wat 
op bij te sturen. Daarbij geven we het college als oogmerk mee vom bij vrijwilligers die nu 
zwerfafval opruimen kennis uit de praktijk in te winnen over de locaties waarop ze het 
meeste zwerfafval vinden en dit zo goed mogelijk te combineren met het plaatsen van deze 
nieuwe prullenbakken. 
Zo werken we hopelijk toe naar een situatie waarin er enerzijds een cultuur ontstaat waarin 
men zelf de straten ook wat schoon houdt en anderzijds men in Venlo niet op zoek moet 
naar een prullenbak wanneer men op straat rondloopt. 


