
 

 

AMENDEMENT 

 
Onderwerp Ondersteunen van Stichting GoClean Veldhoven 

Datum 9 november 2021 

Ingediend door VVD, GBV, Senioren Veldhoven, VSA, CDA, PvdA, D66, BurgerPartij 
Veldhoven, Lokaal Liberaal 

Naar aanleiding van Algemene Beschouwingen / Programmabegroting 2022-2025 

Programma 2.1.5 

 
De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 9 november 2021,  
 

kennis genomen hebbend van: 

 Dat er in Veldhoven vele vrijwilligers (ongeveer 180) actief zijn bij het opruimen van 
zwerfafval en dat zij daarmee een gemeentetaak overnemen. Hoewel de gemeente 
de Zwerfafvalpakkers faciliteert door de vereiste materialen (grijper, hesje, 
vuilniszakring e.d.) in bruikleen te geven, heeft de Stichting GoClean Veldhoven 
behoefte aan aanvullende financiële middelen voor onder meer het realiseren van 
een prentenboek dat aan alle 4 tot 8 jarigen wordt uitgedeeld. Met het prentenboek 
wordt bijgedragen aan de bewustwording en voorlichting onder de jeugd voor wat 
betreft (het weggooien van) afval. Voorts wenst de Stichting voorlichting te geven op 
scholen, verenigingen, winkeliers en bedrijven. Ook voor dat doel zijn financiële 
middelen nodig;  

 Enkele Zwerfafvalpakkers maken bij het Zap’en gebruik van de applicatie Litterati. 
Daarmee wordt de exacte locatie en het type zwerfafval vastgelegd. De hiermee 
verzamelde data kunnen thans niet 1 op 1 worden uitgelezen door de gemeente. Dat 
is een gemiste kans. Hiervoor is het nodig dat de gemeente zich aansluit bij het 
Zwerfafvalkompas. Met de door de Zap’ers verzamelde data kan vervolgens op 
efficiënte wijze beleid worden gevoerd;  

 
overwegende dat: 

 Het gewenst is de Stichting GoClean Veldhoven aanvullend te ondersteunen met een 
geldbedrag van € 7.500,00 zodat de Stichting dat geldbedrag kan aanwenden ter 
realisering van haar (statutaire) doelen. Op deze wijze kan de Stichting zich in 
blijven zetten voor een schoner en gezonder leefklimaat in Veldhoven;  

  

 

 



 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Besluit het raadsbesluit nr. 21.110 als volgt te wijzigen met toevoeging van het 

volgende besluitpunt: 

1. De gemeente sluit zich voor één jaar aan bij het Zwerfafvalkompas.  
2. De lasten te dekken uit het begrotingsoverschot 2022. 
3. De benodigde capaciteit wordt geleverd door de Stichting GoClean; anders vervalt 

punt 1.  

en gaat over tot de orde van de dag. 

 
 

Stemming 26 stemmen – UNANIEM AANGENOMEN  

Voor 26 stemmen (VVD, GBV, Senioren Veldhoven, VSA, CDA, PvdA, 
D66, Burgerpartij Veldhoven, Lokaal Liberaal) 

Tegen 0 stemmen 
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