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Samenvatting
In deze brief staat op welke wijze de gemeente Rotterdam invulling geeft aan het
beleid rondom zwerfafval, hoe elders in het land vorm gegeven wordt aan het
belonen/vergoeden van zwerfafval opruimen en de conclusies voor de gemeente
Dordrecht.
Inleiding
Naar aanleiding van de toezegging van wethouder Reynvaan 161108/T2 bij de
ingetrokken motie 'Strenger straffen en schoon beloond' van 08 september 2016
om 'te onderzoeken welke invulling Rotterdam heeft gegeven aan zwerfafval en wat
mogelijkheden zijn voor wat betreft vergoeding'.
Doelstelling
Deze notitie geeft gevolg aan deze toezegging door inzichtelijke te maken:
A. op welke wijze de gemeente Rotterdam invulling geeft aan het beleid rondom
zwerfafval;
B. hoe elders in het land vorm gegeven wordt aan het belonen/vergoeden van
zwerfafval opruimen;
C. conclusies voor de gemeente Dordrecht.
Stand van zaken/de feiten
A. Het Rotterdamse beleid nader bezien
De gemeente Rotterdam typeert zwerfafval als een van de grootste ergernissen in
de stad. De gemeente heeft de jaarlijkse schadepost van zwerfafval gekwantificeerd
om het probleem te duiden (€39 miljoen). Er wordt daarbij geconstateerd dat er
een wereld te winnen is in de aanpak van zwerfafval. Rotterdam stelt de rol van
bewoners centraal: 'Bewoners worden meer ingeschakeld om het goede voorbeeld
te geven'.
Onder het motto 'Goed gedrag zal worden beloond en ongewenst gedrag zal
worden afgeremd' is een programma opgezet met de noemer 'Schoon genoeg!
Rotterdams offensief tegen zwerfvuil'. Dit programma wordt gekenmerkt door drie
verschillende hoofdlijnen:
Lijn 1: Participatie en belonen
Binnen deze lijn worden bewoners en ondernemers gemotiveerd om zelf een
actieve rol te spelen in het zwerfafvalvrij houden van hun leef- en werkomgeving.
De gemeente Rotterdam draagt er zorg voor dat initiatieven die hieraan bijdragen
ook hulp en ondersteuning krijgen van de 'wijkreinigingsteams van Stadsbeheer'.
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Acties binnen lijn participatie en belonen
Adoptieregeling voor afvalcontainers
1
Ondersteunen van initiatieven die aantoonbaar resultaat opleveren
2
Landelijke Keep It Clean dag, waarbij ambtenaren en bewoners samen zwerfafval opruimen
3
Opruimen
van vuurwerkresten op 1 januari - gemeente levert materialen
4
Uitbreiden van aantal 'Wijkconciërges' - meewerkend voorman van de gemeente in de wijk
5
Sterker betrekken van sociaal maatschappelijke organisaties (Opzoomer Mee) in acties
6
Oproep aan 'Buurt Bestuurt' comités om zwerfafval hotspots door te geven
7
Subsidieplatform 'CityLab 010' promoten voor oplossingen/initiatieven rondom zwerfafval
8
Moskeeën en andere (maatschappelijke) verenigingen oproepen aandacht te geven aan
9
weggooien voedsel op straat - pilot met broodinzameibakken
Stimuleren van het maken van meldingen over volle containers en zwerfvuil
10
Liin 2: Preventie en educatie
Binnen deze lijn worden scholen betrokken om de bewustwording over zwerfafval
bij kinderen te verhogen. Zij worden niet alleen actief betrokken, maar worden ook
onderwezen over het belang en de noodzaak van een schone leefomgeving.
Daarnaast wordt binnen deze lijn geëxperimenteerd met (technologisch)
vernieuwende methoden omtrent naleving en het algeheel schoon houden van de
openbare ruimte.
Acties binnen lijn preventie en educatie
Pilot 'Spotlights' - Plaatsen van sensorlampen bij containers die bijplaatsen tegen moeten
1
gaan (zichtbaarheid en afschrikeffect)
Sneller legen van volle containers en prullenbakken bij meldingen - indien structureel
2
probleem, dan plaatsing van extra prullenbakken/containers
Gebruik van retourbekers bij evenementen en festivals
3
Aanbieden van zelf ontwikkelde lespakket 'Schoon Genoeg van Zwerfafval' aan basisscholen
4
Afspraken maken in convenanten met scholen over aanpak snoeproutes - actie en educatie
5
(preventie) van scholen en een passende (maatwerk)beloning door de gemeente
Liin 3: Strenger straffen
Binnen deze lijn wordt extra ingezet op het handhaven en het strenger bestraffen
van overtredingen en huftergedrag (zie tabel 1). De pakkans wordt vergroot door
een slimmere en informatie gestuurde werkwijze. De handhavingscapaciteit dient
tot slot zo effectief mogelijk ingezet te worden en dat gebeurt o.a. door in burger te
handhaven.
Acties binnen lijn strenger straffen
Ophogen van boetes/straffen bij herhaaldelijke overtredingen (zie onderstaande tabel)
1
Aanspreken en handhaven bij ondernemers op naleving 25 meter regel - verantwoordelijkheid
2
ondernemers voor opruimen zwerfafval binnen 25 meter rondom bedrijfspand
Stadswachten surveilleren en handhaven in burger op hotspotlocaties
3
Overleg met ministerie over invoering 'hufterboete' bij weggooien zwerfafval
4
Uitbreiden camerasurveillance op marktlocaties (tegen dumping en vervuiling)
5
Zero-tolerance handhavingsacties in samenspraak met partners in de wijken
6
Tabel 1: Boetes en straffen bij herhaaldelijke overtreding in Rotterdam
le keer
Overtreding
2e keer
3e keer
€280 of 3 dagen €420 of €140 + 5
Afval op straat
€140
werkstraf
gooien (heterdaad)
dagen werkstraf
Verkeerd aanbieden
€90 + last onder
€125
€215
huisvuil
dwangsom €500
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Al. Hoe verhoudt de aanpak in Rotterdam zich tot die van Dordrecht?
Lijn 1: Participatie en belonen
Net zoals in Rotterdam wordt er in Dordrecht ingezet op het betrekken van
bewoners in het onderhouden van de stad. Dit gebeurt via de overkoepelende
campagne gericht op bewoners en ondernemers 'n schone stad... je hebt het zelf in
de hand!.
Werkbare initiatieven die bijdragen aan het verminderen van zwerfvuil in de stad
worden met kennis en materieel ondersteund vanuit Stadsbeheer en
Duurzaamheidscentrum Weizigt. Het aantal geadopteerde afvalbakken groeit
gestaag door (inmiddels 28 stuks). Ook zijn steeds meer Dordtenaren actief in het
opruimen van zwerfafval; er zijn ruim 600 Dordtse Doorpakkers geregistreerd.
Weizigt ondersteunt de Dordtse Doorpakkers door ze professionele hulpmiddelen te
geven, zoals afval grijpers, zakken, zakringen, karretjes, hesjes, bezems, en
dergelijke. Verder is de gemeente in gesprek met ondernemers om gezamenlijk
winkelgebieden schoner te krijgen, waarbij de ondernemers ook zelf hun
verantwoordelijkheid nemen en de gemeente hen daarbij ondersteunt.
Diverse organisaties leveren op eigen kracht en initiatief een bijdragen aan het
schoonhouden van de openbare ruimte, zoals het Leger des heils, Bouman GGZ,
Spoorzicht, Wijk voor Wijk, etc.
Omdat bij evenementen vaak een piek in vervuiling optreedt, is in 2016 gestart
met de campagne voor schone en duurzame evenementen met als pay-off Respect
voor Dordt, hou de stad schoon!. Uitgangspunt is dat de organisator zelf actief
meewerkt aan een schoner evenement, waarbij de gemeente ondersteunt en
adviseert. Evenementen zoals Dordt in Stoom, Koningsdag en Big Rivers zijn nu
aanzienlijk schoner dan eerdere edities.
Op verschillende wijzen wordt er in Dordrecht geëxperimenteerd met het belonen
van goed gedrag. Zie hiervoor de voorbeelden verderop in deze notitie (B.
Opruimen van zwerfafval belonen).
Lijn 2: Preventie en educatie
Preventie is de allersterkste maatregel om zwerfafval terug te dringen en daarom is
dit het speerpunt van het Dordtse zwerfafvalbeleid. Daarbinnen richten wij onszelf
vooral op het bewerkstelligen van gedragsverandering door middel van 'nudging',
voorlichting en educatie.
Een goed voorbeeld hiervan is de invulling van campagne 'n schone stad... je hebt
het zelf in de hand!. Daarbij richt de gemeente zich ook specifiek op schone
evenementen en een schone binnenstad door preventie maatregelen (zie ook lijn 1
participatie). Binnen de campagnes worden praktische acties uitgevoerd en
voorlichting gegeven. De acties richten zich naast zwerfafval ook specifiek op
peuken, kauwgom en hondenpoep. Bij de acties wordt gebruik gemaakt van de
nieuwste inzichten in menselijk gedrag. Vaak is het mogelijk om met onbewuste
prikkels ('nudging') het goede gedrag te stimuleren. Duurzaamheidscentrum
Weizigt heeft lessen, projecten en activiteiten voor scholen met als thema
zwerfafval.
I iin 3: Strenger straffen
Anders dan Rotterdam handhaaft Dordrecht op basis van het strafrecht en daaraan
zijn meestal vaste boetebedragen gekoppeld (zie tabel 2).
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Tabel 2: Boetes bij overtreding in Dordrecht
Feitcode
Overtreding
Afval op straat gooien (heterdaad)
H022
o.a. H004, H13, H009
Verkeerd aanbieden huisvuil
Grote hoeveelheden
o.a. H096, H025
dumpen/verbranden/begraven
Bedrijfsafvatstoffen achterlaten in de
Dossier opmaken
openbare ruimte

Boetebedrag
€ 140,€ 90,€ 370,OvJ bepaalt,
minimaal € 300,-

De handhavende aanpak is in Dordrecht in grote lijnen overeenkomend met de
aanpak in Rotterdam. In Dordrecht wordt op basis van informatie hotspotgericht
gesurveilleerd.
Herhaaldelijke bekeuringen komen in Dordrecht zelden voor op het gebied van
zwerfafval. Het Rotterdamse strafmodel voegt dan ook weinig toe. Het effect van
handhaven is nu meer de beleving (gevoel van pakkans), dan het daadwerkelijk
straffen. Als mensen het idee hebben dat ze 'gepakt' kunnen worden en dan een
boete krijgen, gaat daar een gedragsbeïnvloedende werking van uit. De
handhavende praktijk leert dat het op heterdaad betrappen berust op toevalligheid.
Om de pakkans te vergroten, surveilleert Handhaving waar nodig ook in burger.
B. Opruimen van zwerfafval belonen
Belonen is één van de gedragsinstrumenten die naast andere instrumenten kunnen
bijdragen aan minder zwerfafval in de openbare ruimte. Een beloning beïnvloedt de
motivatie om het gewenste gedrag te laten zien. Afhankelijk van het soort
motivatie dat men wil stimuleren kiest men voor een type beloning.
I. Extrinsiek motiverende beloningen die gewenst gedrag stimuleren
Kunnen het best uitgelegd worden in de vorm van 'als [vertoning wenselijk
gedrag], dan [beloning uit externe bron]'. Een voorbeeld van een extrinsieke
beloning is het geven van geld voor het inleveren van blikjes of statiegeldflessen.
De beloning wordt benoemd om het gewenste gedrag uit te lokken en na vertoning
van het gedrag verkrijgt men de daadwerkelijke beloning.______________________
II. Beloningen die intrinsieke motivatie voor gewenst oedrao stimuleren
Beloningen die een intrinsieke motivatie stimuleren starten bij de persoonlijke
behoefte(n) die men heeft. Door het gewenste gedrag te vertonen draagt men bij
aan die behoefte. Het vervullen van de behoefte leidt tot een effect (de beloning)
en dat zorgt voor instandhouding van het gewenste gedrag. Een voorbeeld hiervan
is een persoonlijke behoefte om in een schone omgeving te wonen en contact te
hebben met buren. Door zwerfvuil te ruimen draagt men bij aan die behoefte. De
beloning (het effect) bestaat dan bijvoorbeeld uit het krijgen van complimenten, de
ervaring van plezierig samen aan de slag zijn en de daadwerkelijk schonere
omgeving. Deze beloningen zorgen ervoor dat men zwerfvuil blijft rapen._________
Er bestaat een zeker risico bij het gebruik van extrinsieke beloningen. Dit soort
beloningen kan er namelijk voor zorgen dat de intrinsieke motivatie voor het
vertonen van gewenst gedrag op termijn verdwijnt. Indien de extrinsieke
(financiële) beloning verdwijnt, dan zal ook het gedrag mogelijk stoppen. Duurzaam
effect wordt bij extrinsieke beloning pas bewerkstelligd indien het gestimuleerde
gedrag na verloop van tijd is ingesleten als gewoontegedrag. Wanneer men een
extrinsieke beloning stop wil zetten moet men daarvan bewust zijn en onderzoek
doen naar de mate waarin het gedrag een gewoonte is geworden.
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BI. Praktijkvoorbeelden
Door het hele land vinden we voorbeelden van zwerfvuilprojecten waarbij een
beloning de stimulerende factor is.
I. Inleversvstemen
Bij het inleveren van afval ontvangen de mensen of de organiserende organisatie, zoals
bijvoorbeeld een sportvereniging, direct een beloning. De hoogte en wijze van belonen
verschilt. In de praktijk wordt dit systeem nog slechts op kleine schaal toegepast. De
verwachting is dat dit systeem geoptimaliseerd kan worden als het op een groter
schaalniveau wordt ingevoerd. Het voordeel is dat het inleveren van afval dan ook
steeds meer de norm zal worden. Deze systemen worden meestal ingezet om zwerfvuil
te voorkomen (preventief).
In Dordrecht doen op dit moment vijf sportverenigingen en twee scholen mee aan de
pilot 'Schoon belonen'. Deze pilot loopt tot april 2018.___________________________
II. Lokale munt
Een lokale munt is een voorbeeld van een Financiële beloning. Het principe van de
Lokale munt is dat er een schoonmaakactie (zwerfafval) of een ander karweitje wordt
uitgevoerd waarvoor men dan een lokale munt ontvangt. Deze lokale munt kan dan
worden ingeleverd om daarvan bijvoorbeeld een filmkaartje te kopen of om spullen te
kopen die weer bijdragen aan een schone leefomgeving.
Een variant hierop is een spaarsysteem voor beloningen
In Dordrecht is met de pilot 'Schapekoppen' ook gewerkt met dit systeem. Deze pilot
heeft ons geleerd dat dit systeem vooral werkt bij kinderen en daarom zijn de
Schapekoppen nu gekoppeld aan zwerfafvalprojecten met scholen. Volwassenen hebben
zich tijdens de pilot ook actief ingezet, maar kwamen de verdiende Schapekoppen niet
ophalen._________________________________________________________________
III. Zakgeldoroiecten
Een zakgeldproject is een voorbeeld van een Financiële beloning. Het principe van een
zakgeldproject is dat (meestal) kinderen of jongeren enkele uren in de week zwerfafval
verzamelen in ruil voor 'zakgeld'. Er is een tweedeling gemaakt in de zakgeldprojecten.
Ten eerste zijn dit de projecten die gericht zijn op zeer jonge kinderen en waar de
beloning, en vaak ook de duur van de activiteit beperkt is. Ten tweede zijn dit de
projecten die meer gericht zijn op de middelbare schooljeugd en waar de duur van de
activiteit langer en de totale vergoeding vaak hoger is.
Bij zakgeldprojecten is er sprake van een kleine vergoeding (ook wel vrijwilligersbijdrage
genoemd) voor de jeugd die deelneemt. De vergoeding bij de zakgeldprojecten ligt
elders in het land ongeveer tussen de € 2,- en € 2,75 per uur. De gemeente kan zelf
bepalen hoe hoog deze vergoeding is. De jongeren tekenen vaak een
(vrijwilligers)contract waarmee wordt gezorgd voor vastigheid voor de jongeren. Door
dit contract zijn de jongeren vaak ook verzekerd via een vrijwilligersverzekering.
De gemeente Dordrecht is momenteel in gesprek met Het Vogelnest in de Vogelbuurt
om hier vanuit een wijkinitiatief een zakgeldproject te starten.
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IV. Competities gericht op direct effect
Competitiesystemen om de buurt schoon te houden worden in verschillende vormen
georganiseerd, zowel landelijk als lokaal, voor volwassenen en kinderen. Het principe
van dit systeem is een financiële, materiele of zelfs symbolische beloning uit te keren
aan een individu, de buurt of school die een opdracht als eerste of beste volbrengt. De
prijs kan ook worden uitgekeerd door middel van een loterij waarbij alle deelnemers
evenveel kans maken.
Dordrecht heeft in samenwerking met A-Garden de bewoners van de Zeehavenbuurt
geënthousiasmeerd om mee te doen aan de verkiezing 'schoonste straat van de
Zeehavenbuurt' in de week van Nederland Schoon.
V. Niet-materiële beloning, clgb
Kinderen worden lid van een club om de buurt schoon te houden, met bijvoorbeeld
exclusieve evenementen als beloning. De aanpak richt zich er op kinderen het gevoel dat
ze heel speciaal werk doen. Het idee hierachter is om gedrag en motivatie blijvend te
veranderen.
In Zwijndrecht kunnen kinderen sinds 2016 lid worden van de Beestenbende.__________
Hieronder ter illustratie enkele projecten die landelijk aanzien genieten:
Plaats
Den Haag

Deventer

Amsterdam

Dordrecht

Leiden

Hengelo

Woerden

Korte uitleg
Crownies - Gericht op participatie van jongeren.
Met de munt kunnen kaartjes gekocht worden
(bijv. bioscoop of zwembad).
Lokale Cambi's - Men tekent overeenkomst en
bedenkt/voert zelf acties uit. Met de munt zijn in
munt
de deventerschoonfamilie-shop schoonmaak- en
opruimartikelen te koop.
Lokale Makkie - Gericht op participatie van bewoners in
Indische buurt. Met de munt kan men betalen bij
munt
lokale winkeliers en ondernemers.
Lokale Schapekoppen - Bewoners van Bleijenhoek en
Noordflank bedenken/voeren zelf acties uit. Elk
munt
kwartaal krijgen zij hiervoor Schapekoppen
waarmee zij kunnen betalen bij lokale
ondernemers.
Zakgeld Zakgeldbureau 2work4 laat jongeren een eigen
zakcentje verdienen en werkervaring opdoen. Het
werk bestaat voornamelijk uit zwerfvuil opruimen
en eenmalige klussen.
Zakgeld Jongeren van 13 t/m 17 jaar werkervaring en
structuur geven. Ze werken maximaal 4 uur per
week voor geld. Ze halen voornamelijk zwerfvuil
op in de Hengelose Es.
Compe Scholen krijgen een uur les van de wethouder of
een opsporingsambtenaar. Na de les gaan de
titie
kinderen de schoolomgeving opruimen. De school
die het meeste afval verzamelt, wint de gouden
grijper trofee.

Type
Lokale
munt

Pagina 6/8
Vfötól'Wrrff'YétmVe'rrfftfffiiiitfê!

Info
www.crownies.nl

www.deventerschoonfamil
ie.nl

www.makkie.ee

www.wijkendordrecht.nl/s
chapekoppen

www.zakgeldbureauZwork
4.nl

www.hetgeerdink.nl/zakg
eldproject

https://woerden.tv/basiss
cholen-strijden-omgouden-grijper-trofee
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Compe Wedstrijd basisscholen gedurende week Schoon.
In elk stadsdeel een prijs van €300 voor de
titie
school met het meeste zwerfafval.
De BeestenBende is een speciale club voor
o.a. Leiden, Club
kinderen van 6 t/m 11 jaar die helpen bij het
Oss, Velsen,
schoonhouden van hun eigen buurt. Als beloning
Zwijndrecht
en ter inspiratie exclusieve evenementen speciaal
voor BeestenBende-leden, lokaal en nationaal.

Almere

https ://www. al mere. nl/wo
nen/afval/landelijkeopschoondag
www.mijnbeestenbende.nl

De kosten van dergelijke projecten/beloningssystemen bestaan niet enkel uit de
financiële beloning voor de deelnemers. De organisatie en marketing hieromtrent is
een belangrijke kostenpost. Op dit moment lopen alle beloningssystemen in de
gemeente Dordrecht via scholen en sportverenigingen. Dit is niet alleen kosten
efficiënt, maar ook impact verhogend vanwege de nabijheid van de organisatie.
In Dordrecht worden de beloningssystemen zoveel mogelijk aan bestaande
organisaties en structuren gekoppeld. Hiermee is de verwachting dat de continuïteit
het beste geborgd is en gelijktijdig worden de organisatorische kosten laag
gehouden.
In 2016 is vanuit de zwerfafvalvergoeding € 32.000,- uitgegeven aan de Dordtse
beloningssystemen, inclusief alle verstrekte inzamelmiddelen.
C. Conclusie voor gemeente Dordrecht
In hoofdlijnen zijn er veel overeenkomsten tussen de aanpak in Rotterdam en in
Dordrecht. Het verschil laat zich met name zien in de juridische basis voor
handhaving. In Rotterdam wordt de bestuurlijke boetes toepast in plaats van
strafrechtelijke bekeuringen.
In 2016 is er binnen de gemeentelijke organisatie van Dordrecht besproken of een
overstap richting bestuurlijke boetes gewenst is. Destijds is er negatief
geadviseerd over het toepassen van de bestuurlijke boete in Dordrecht, met name
vanwege de hoge organisatorische kosten die dat met zich mee brengt. Voorts zou
de verandering vooral symbolisch zijn, immers komt herhaaldelijke handhaving
nagenoeg nooit voor vanwege de geringe kans op het heterdaad betrappen.
In Dordrecht zetten we dan ook vol in op lopende initiatieven onder de campagne
'n schone stad... je hebt het zelf in de hand! Samen met bewoners en ondernemers
maken en houden we de stad schoon.
De kernpunten van de aanpak zijn:
- eigen verantwoordelijkheid en eigenaarschap;
- inzet in de praktijk;
primair gericht op preventie, aangevuld met schoon maken;
- sturen op (onbewust) gedrag;
ondersteunen van bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties.
De huidige initiatieven worden continue aangevuld met nieuwe experimenten en
maatregelen, waarbij ervaringen elders worden meegenomen. Deze experimenten
en maatregelen sluiten steevast aan op vragen en initiatieven uit de stad.
Met deze aanpak blijft de ambtelijke inzet beperkt en blijven de organisatorische
kosten laag.
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Kosten en dekking
De huidige projectkosten voor participatie en belonen voor zwerfafval worden
gefinancierd uit de zwerfafvalvergoeding van het Afvalfonds/Nedvang van € 1,19
per inwoner per jaar. Zolang de zwerfafvalvergoeding toereikend is zijn er, buiten
de ambtelijke inzet, geen financiële consequenties voor de gemeente.
Duurzaamheid
Alle maatregelen dragen bij aan duurzaamheid door afvalstoffen uit de openbare
ruimte te verwijderen. Daarmee worden bijvoorbeeld dieren, vogels en vissen
beschermd tegen het opeten van plastic en ander afval. Ophoping van niet of slecht
afbreekbare stoffen wordt tegengegaan. Maatregelen die bijdragen aan preventie
en gedragsverandering, dragen bij aan een circulaire economie.
Communicatie en inclusief beleid
Communicatie vindt doorlopend en campagnematig plaats onder de titel: 'n schone
stad... je hebt het zelf in de hand!
Bij de verstrekte inzamelmaterialen houden we op basis van vragen rekening met
aangepaste materialen voor verschillende doelgroepen, zoals afvalknijpers voor
kinderen en lichtgewicht zwerfafval karretjes.
Tijdspad, vervolg en evaluatie
Nieuwe maatregelen spelen zoveel mogelijk in op vragen initiatieven van bewoners,
ondernemers en maatschappelijke organisaties. De ontwikkelingen zijn daarmee
afhankelijk van de vragen die binnen komen. De lopende maatregelen worden
tenminste eenmaal per jaar geëvalueerd en bijgesteld.
Bijlagen
Ingetrokken motie Strenger straffen en Schoon beloond.
Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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