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Status: Nieuw
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Algemeen
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Resultaat

Uitgaven in het kader van de
zwerfafvalvergoeding 2016

Resultaten zijn:
Pilot schone en duurzame evenementen met 4
grote evenementen is succesvol uitgevoerd;
Pilot Schoon belonen is opgestart;
Pilot afvalscheiding in parken is opgestart;
Extra communicatie rond het thema schoon;
Overleg met binnenstad ondernemers is
opgestart;
Belonen scholen "Schapekoppen"
gecontinueerd;
Materialen voor zwerfafvalpakkers aangeschaft.

Uploads

Document Type

Naam

Facturen

15_Facturen_2016.pdf

Grootboek

boekingen
zwerfafvalvergoeding IBK
2016.xlsx

Activiteiten
Naam

Omschrijving

Regie
Ondersteuning
zwerfafvalaanpak aanpak
zwerfafval, opzet
campagnes en
maatregelen

Actie uitgevoerd Resultaat

Doel

Bestedingscategorie Begroot Bedrag

via participatie Overig
hoeveelheid
zwerfafval in
2016
verminderen en
de beleving
verbeteren,
met als
speerpunt
evenementen
en de
binnenstad.
Doel gehaald

€0,00

Besteed

Ja

Diverse campagnes opgezet,
Ja
evenementenaanpak "respect voor
Dordt", overleg met binnenstadondernemers, opzet pilot schoon
belonen.

Naam

Omschrijving

Doel

Respect voor
Dordt

Pilot schone en
duurzame
evenementen via
participatie
organisatoren,
gezamenlijke
communicatie en
verstrekken van
extra
voorzieningen

De vier
Participatie/beloning
grootste
evenementen
in de Dordtse
binnenstad zijn
zichtbaar
schoner, vanuit
commitment en
eigen inzet
evenementenorganisatoren.

Actie uitgevoerd Resultaat

€61.089,70

Bestedingscategorie Begroot Bedrag

Doel gehaald

Ja

De organisatoren deden met
Ja
enthousiasme mee, met
uitzonering van de Dancetour. De
pilot is succesvol afgerond.
uitgaven 50% organisatie (inhuur),
50% voorzieningen, materialen en
communicatie

Naam

Omschrijving

Doel

Pilot schoon
belonen

Deelname aan de
VANG pilot
Schoon Belonen
met scholen en
sportverenigingen

Deelname aan Participatie/beloning
de pilot Schoon
Belonen
gedurende 2
jaar, tot en met
het eerste
kwartaal 2018.

€0,00

Besteed
€61.788,88

Bestedingscategorie Begroot Bedrag
€0,00

Actie uitgevoerd Resultaat

Doel gehaald

Deels

Pilot loopt nog. Doel deelname
door 5 sportverenigingen en 2
scholen behaald.
Projectbegeleiding veel duurder
dan van tevoren ingeschat.

Deels

Naam

Omschrijving

Bestedingscategorie Begroot Bedrag

Doel

Besteed
€26.774,04

afvalscheiding in
parken

Pilot introductie
afvalbakken voor
gescheiden afval
in recreatie
parken

Schoner park Prikkels ter
door bezoekers beïnvloeding
te stimuleren
hun afval
gescheiden
weg te
brengen,
waardoor er
minder flesjes
en blikjes bij de
picknickplaatse
n achter
blijven.

Actie uitgevoerd Resultaat

Doel gehaald

Deels

Afvalbak naast de bestaande
Deels
afvalbakken speciaal voor PMD,
met aangepaste inwerpopening en
oranje steunkleur.
Met informatieborden om
picknickers te verleiden hun afval
gescheiden naar de bak te
brengen.
Plaatsing eind zomer 2016,
evaluatie in 2017.

Naam

Omschrijving

Doel

Schapekoppen

belonen scholen
die de omgeving
schoonhouden,
lopende actie los
van pilot schoon
belonen.

Scholen die
Participatie/beloning
hun omgeving
schoonhouden
krijgen een
beloning
"schapekoppen
", sinds 2016
uitgekeerd in
geld.

Actie uitgevoerd Resultaat

Besteed
€7.519,11

Bestedingscategorie Begroot Bedrag

Doel gehaald

Ja

1 school deed al mee in 2015, een Ja
tweede school is mee gaan doen.

Naam

Omschrijving

Doel

€0,00

€0,00

Besteed
€967,85

Bestedingscategorie Begroot Bedrag

materialen

Verstekken van
materialen ter
ondersteuning
van de
zwerfafvalpakkers

Potentiële en
Participatie/beloning
actieve
zwerfafvalpakk
ers stimuleren
een deel van
de openbare
ruimte schoon
te houden door
inzamelmiddele
n gratis te
verstrekken.
Groepen
zwerfafvalpakk
ers mede
faciliteren met
duurdere
inzamelmiddele
n.

Actie uitgevoerd Resultaat

Doel gehaald

Ja

Aangeschafte materialen (overige Ja
nog in voorraad):
- knijpers
- kar voor actieve groep
- doosjes voor klein afval, die
enkele actieve zwerfafvalpakkers
aan automobilisten geven (op hun
verzoek).

Naam

Omschrijving

Doel

Communicatie

Diverse
communicatie om
aandacht te
vragen voor een
schone omgeving,
inclusief dialoog
met ondernemers
over een schone
stad.

Bewustwording Gedragsbeïnvloeding
rond het thema
schone stad,
met als
uitgangspunt
eigen
verantwoordelij
kheid,
participatie en
gezamenlijk
belang.

€0,00

Besteed
€3.864,95

Bestedingscategorie Begroot Bedrag
€0,00

Actie uitgevoerd Resultaat

Doel gehaald

Ja

Diverse thematische flyers en
informatie.
Promotie zwerfafvalkleppen on
ondergrondse containers voor
zwerfafval en hondenpoep.
Overleg met ondernemers
opgestart.

Ja

Naam

Omschrijving

Bestedingscategorie Begroot Bedrag

Doel

Besteed
€3.834,35

Gemeenteschoon Deelname
Ondersteuning Overig
Gemeenteschoon door
Gemeentescho
on
Actie uitgevoerd Resultaat

Doel gehaald

€0,00

Besteed

Ja

Deelname Gemeenteschoon

Totaal te verantwoorden

Ja

€9.523,68

Totaal Begroot

€0,00

Totaal Besteed

€175.362,56

€347.684,20

