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Samenvatting 

Jaarlijks belanden er in ons land 50 miljoen blikjes en flesjes op straat. Via het actieprogramma 
"Gemeente Schoon" is in 2011 en 2012 jaarlijks €6,5 miljoen beschikbaar voor gemeenten 
beschikbaar gesteld om de bestrijding zwerfafval te verbeteren. Het actieprogramma "Gemeenten 
Schoon" heeft de VNG in 2010 ontwikkeld. De uitvoering van dit actieprogramma is dit jaar gestart 
en wordt in opdracht van de VNG verzorgd door Gemeenten Schoon. Daarom informeren wij u nu 
-via deze ledenbrief- over de inhoud van het actieprogramma en over hoe u kunt deelnemen aan 
de themagerichte aanpak of aan een integrale gebiedsaanpak. Deelname is kosteloos voor uw 
gemeente. Voor de inschrijving of meer informatie kunt u contact opnemen met Gemeente 
Schoon, Agentschap NL, 088-6022707 of kijkt u op de site www.qemeenteschoon.ni. 
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Geacht college en gemeenteraad, 

Jaarlijks belanden er in ons land 50 miljoen blikjes en flesjes op straat. Via het actieprogramma 
"Gemeente Schoon" is in 2011 en 2012 jaarlijks €6,5 miljoen beschikbaar voor gemeenten 
beschikbaar gesteld om de bestrijding zwerfafval te verbeteren. Het actieprogramma "Gemeenten 
Schoon" heeft de VNG in 2010 ontwikkeld. De uitvoering van dit actieprogramma is dit jaar gestart 
en wordt in opdracht van de VNG verzorgd door Gemeenten Schoon. Daarom informeren wij u nu 
-via deze ledenbrief- over de inhoud van het actieprogramma en over hoe u kunt deelnemen aan 
de themagerichte aanpak of aan een integrale gebiedsaanpak. Deelname is kosteloos voor uw 
gemeente. Voor de inschrijving of meer informatie kunt u contact opnemen met Gemeente 
Schoon, Agentschap NL, 088-6022707 of kijkt u op de site www.qemeenteschoon.ni. 

VNG-actieprogramma Gemeenten Schoon 
In het actieprogramma zijn zo'n twintig verschillende zwerfafvaltrajecten onderscheiden. Via deze 
trajecten krijgt u kosteloos deskundig advies en hulp bij de uitvoering van de aanpak voor een OV-
gebied, winkelgebied of schoolomgeving of een specifiek thema; communicatie, monitoring, 
handhaving, afvalbakken, jongeren, participatie, reiniging. 

Voor de sterk verstedelijkte gebieden - veelal gemeenten met stedelijkheidsklasse 1of 2- zijn 
speciale gebiedstrajecten ontwikkeld voor het opstellen en uitvoeren van een integrale aanpak van 
zwerfafval voor de OV-gebieden, schoolomgevingen of winkelgebieden. Gebleken is namelijk dat 
hier een grote behoefte aan is. Op basis van een analyse en de hulp van kennisuitwisseling met 
andere gemeenten maakt u samen met een adviseur een maatwerkplan voor een van deze 
locaties. In dit plan staan alle problemen en oplossingen op een rij. U kunt bijvoorbeeld participatie 
stimuleren of tot een meer effectieve en efficiënte inzet van reiniging komen. Bij de uitvoering 
schaalt u het plan op naar de hele gemeente. U bepaalt de vorm van ondersteuning; dat kan 
procesbegeleiding zijn of praktische hulp bij de uitvoering. 

http://www.qemeenteschoon.ni


Met het plan heeft u een gedegen aanpak van de vervuilde locaties in uw gemeente en het heeft 
als bijkomend voordeel dat het u ook kan helpen bij het stellen van prioriteiten in de discussie over 
bezuinigingen op de aanpak van zwerfafval. Voor het opstellen en uitvoering kunt u ca 50 dagen 
deskundige ondersteuning krijgen. 

Naast de gebiedstrajecten kan uw gemeente ook deelnemen aan een thematraject. Ook hier 
ontvangt u kosteloos ondersteuning van een deskundig adviseur. Tijdens een thematraject stelt 
uw gemeente een plan van aanpak op voor specifiek thema of volgt een van de medewerkers een 
training. 

Aanmelden 
Inschrijven voor thematrajecten en de analyse van de gebiedstrajecten kan tot medio 2012. 
Inschrijven voor de opschaling van de gebiedstrajecten kan tot begin 2012. Voor de inschrijving 
neemt u contact op met Gemeente Schoon, Agentschap NL, 088-6022707 of kijkt u op de site 
www.aemeenteschoon.nl. Er is geen beperking op het aantal trajecten waaraan een gemeente 
kan deelnemen. Indien u meerdere trajecten wilt volgen adviseren wij u om snel in te schrijven. 
Het aantal keer dat een traject wordt aangeboden, is gelimiteerd. De tijdsduur van de trajecten 
loopt uiteen van enkele weken tot circa een halfjaar. 

Meer informatie 
Bent u hierin geïnteresseerd, maar wilt u graag meer informatie over de trajecten dan kunt u 
daarvoor contact opnemen Gemeente Schoon, Agentschap NL, 088-602 2707. Zij kunnen u ook 
adviseren welk traject voor uw gemeente het meest geschikt is en hoe dit afgestemd kan worden 
op uw specifieke wensen. Een overzicht van alle zwerfafvaltrajecten vindt u op 
http://www.gemeenteschoon.nl/paae.asp7menu id=618. 

Hoogachtend, 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

mr. R.J.J.M. Pans, 
voorzitter directieraad 

Deze ledenbrief staat ook op www.vng.nl onder brieven. 
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