
 Artikel 40 vragen over aanpak kauwgum vervuiling

Geacht college,

Tijdens de behandeling van de kadernota 2017, in juni 2016, lag er een amendement van 
de SP dat beoogde geld uit te trekken voor het weer opruimen van kauwgum. Namens het 
college betoogde mevrouw Reynvaan toen dat hier geen budget voor was, en dat we deze 
kant niet op moesten gaan. We citeren uit de notulen van de raad van 29 juni 2016 (p.34 
notulen):

"Wethouder Reynvaan Voorzitter, dank u wel. Ik kan het kort houden, want over de
meeste moties hebben we gisteren en vanmiddag al gesproken. Er is een amendement
A3A ingediend betreffende Schone stad. Schone stad is al aan de orde geweest, maar dit
amendement nog niet. U vraagt hier naar extra geld voor kauwgom. We hebben dat
indertijd eens laten uitzoeken en dan hebben we het over een 40.000 structureel en een
20.000 euro voor een inhaalslag. Op dit moment zit dat niet in het huidige budget. U
heeft al veel eerder en meerdere keren bezuinigd op stadsbeheer, vandaar dat dat niet
meer in ons schoonmaakpakket zit en op dit moment is er dus geen geld voor het
aanpakken van de kauwgomproblematiek."

Een overgroot deel van de raad besloot dat er geen geld uitgetrokken moest worden voor 
het bestrijden van de kauwgum verontreiniging (p. 45 notulen): 

"SP amendement Schone Stad. A.3.A.I. Wie is voor het amendement? Links is voor, rechts 
is tegen. 8 voor, 31 tegen."

1. Hoe is het mogelijk dat er nu wel ineens geld gevonden kan worden voor het 
opruimen van kauwgum? Uit welk budget wordt dit nu betaald? Welke andere zaken 
worden nu niet meer gedaan om deze uitgaven mogelijk te maken?

2. Is het college met ons van mening dat het budgetrecht van de raad is geschonden, 
door een uitdrukkelijke uitspraak van de raad dat hier geen geld voor uitgetrokken 
moest worden te negeren?

3. Deelt het college onze mening dat het niet netjes is om nog geen week voor de 
verkiezingen, ineens met veel tam tam aan te kondigen dat de stad wel schoon 
gemaakt gaat worden, waarbij radio en tv uitgenodigd worden om op te nemen hoe 
BVD wethoudera Sleeking en Reynvaan de schoonmaakactie aftrappen?

4. Deelt het college onze mening dat hier misbruik gemaakt is van gemeenschapsgeld 
voor de verkiezingscampagne van Beter voor Dordt?

In afwachting van uw antwoord,

Met vriendelijke groet namens fractie SP

Ronald Portier


