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Aan de gemeenteraad.

0. SAMENVATTING
Hondenpoep blijft, ondanks eerder ingezet beleid, een aanhoudende bron
van ergernis. Om de overlast van hondenpoep (verder) terug te dringen,
stellen we voor maatregelen te treffen om een verbeterslag te maken. De
maatregelen bevinden zich op het terrein van toezicht en handhaving,
voorzieningenniveau en voorlichting. We leiden medewerkers in de
buitendienst op als Buitengewoon opsporingsambtenaar (Boa) zodat ook zij
op dit terrein kunnen worden ingezet. Tevens stellen wij een proef voor met
opruimstations (afvalbak met zakjes). Aan de hand van straatbeeldmetingen
monitoren we het effect van de voorgestelde maatregelen.
1. INLEIDING
Hondenpoep is een blijvende bron van ergernis, vooral als het zich bevindt
op trottoirs, speelplaatsen, grasvelden en in de omgeving van scholen.
Bussum heeft 1747 honden bij 1555 huishoudens (2010). Gemiddeld
ontvangt de gemeente jaarlijks circa 70 meldingen van overlast.
In bijna elke enquête over de openbare ruimte staat hondenpoep in de top
tien aan ergernissen Zo ook in Bussum blijkens recent onderzoek.
Bij de begrotingsbehandeling 2009 is door de raad een motie ingediend.
Deze motie omvat het verzoek aan het college om zinvolle maatregelen aan
de commissie voor te leggen om de overlast van hondenpoep te verminderen
en daar een dekkingsvoorstel aan toe te voegen.
Bestaand beleid
In de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) van 2010 is bepaald dat
hondenbezitters verplicht een deugdelijk opruimmiddel bij zich dienen te
dragen bij het uitlaten van de hond(en). Dit kan bestaan uit een zakje of een
schepje. Deze plicht dient nog wel gecommuniceerd te worden aan de hand
van een campagne. Daarnaast geldt een aanlijngebod en een opruimplicht.
Er zijn er negen losloopgebieden, 405 afvalbakken en een verbod voor
honden op speelplaatsen en trapvelden.
2. INHOUDELIJK
Om het beleid beter te effectueren, zijn aanscherpende maatregelen en extra
publiciteit nodig. U wordt daarom in overweging gegeven de volgende
maatregelen te treffen en acties te ondernemen. Met deze voorstellen
beogen wij de overlast door hondenpoep te verminderen.
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Communicatie
De bestaande en nieuwe regels worden kenbaar gemaakt door middel van
een specifieke voorlichtingscampagne, die in het teken staat van de
opruimplicht. Er wordt gericht gecommuniceerd door het uitreiken van folders
aan hondenbezitters, aan nieuw ingezetenen en bij de vervanging van de
hondenpenning. Iedere geregistreerde hondenbezitter ontvangt een brief met
een folder om alle regels helder te krijgen. Daarnaast verstrekken we
periodiek informatie aan iedereen via de Bussumse krant en de website.
Voorzieningen om aan opruimplicht te kunnen voldoen
In heel Bussum plaatsen we om de circa 350 meter een afvalbak en op de
overlastgevende locaties op elke 100 meter. Verouderde voorzieningen
herstellen of vervangen we en bij speelplaatsen en trapvelden plaatsen we
verbodsborden.
Als proef stellen wij u voor rondom ’t Spant! vier afvalbakken met zakjes, de
zogenaamde opruimstations, te plaatsen conform Naardens model. In totaal
plaatsen we 27 afvalbakken en vier opruimstations.
Toezicht en handhaving
Tijdelijk zetten we extra handhaving in, terwijl we medewerkers in de
buitendienst opleiden tot Buitengewoon opsporingsambtenaar, zodat ook zij
op dit terrein als handhavers kunnen worden ingezet.
Monitoring en evaluatie
Bij de straatbeeldmetingen meten we de hoeveelheid hondenpoep om het
effect van de maatregelen in beeld te kunnen brengen. In deze meting
nemen we de proeflocatie op.
Met de periodieke bewonersonderzoeken, als “Waar staat je gemeente” en
de “Wijkmonitor”, wordt de overlastbeleving in beeld gebracht.
Na afloop van de proef met de opruimstations informeren wij u over de
bereikte resultaten.

3. FINANCIËLE ASPECTEN
De voorgestelde maatregelen kennen incidentele en structurele lasten. Voor
het uitvoeren van de voorgestelde maatregelen zijn de volgende financiën
benodigd:
De opleiding tot Boa betalen we uit reguliere budgetten.
Kosten
Incidenteel

Communicatie
Handhaving en toezicht
Voorzieningen, plaatsing,
diversen en onvoorzien

€ 7.500,€ 10.850,€ 10.520,-

Krediet

Voorzieningen

€ 17.600,-

Lasten
structureel

€ 2.335,-

Ter verbetering van de kwaliteit van de openbare ruimte is bij Perspectiefnota
2008 € 40.000,- ter beschikking gesteld. Ambtelijk is onderzocht hoe deze
incidentele middelen zo goed mogelijk konden worden ingezet met een
structureel effect op de bestrijding van overlast door hondenpoep. Deze
middelen zijn echter abusievelijk vervallen in het rekeningresultaat van 2010.
Wij vragen u voor de financiering van de voorgestelde maatregelen daarom
een bedrag van € 29.750,- weer te onttrekken aan de algemene reserve als
incidenteel en een structurele jaarlast van € 2.335,- die uit een investering
voorvloeit van € 17.600,-.

4. VOORSTEL
Het college verzoekt de raad de aanvullende maatregelen ter bestrijding van
de overlast door hondenpoep vast te stellen, een incidenteel een bedrag van
€ 29.750,- te onttrekken uit de algemene reserve en een krediet te voteren
van € 17.600,- met een structurele jaarlast van € 2.335,- met ingang van
2013, eveneens te onttrekken uit de algemene reserve.
Bespreking in commissie Ruimte d.d. 14 september 2011.
Burgemeester en wethouders van Bussum,
de secretaris,
de burgemeester,
Mw. mr. M. Plantinga

drs. M. Schoenmaker



Raadsbesluit





Gemeente Bussum

De raad van de gemeente Bussum;

Brinklaan 35

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van
Bussum, nummer RV2011.091;

Postbus 6000
1400 HA Bussum

overwegende, dat de overlast door hondenpoep een aanhoudende bron van
ergernis is,
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besluit:
1. de maatregelen ter bestrijding van de overlast door hondenpoep vast
te stellen;
2. incidenteel een bedrag van € 29.750,- te onttrekken uit de algemene
reserve;
3. een krediet te voteren van € 17.600,- met een structurele jaarlast
met ingang van 2013 eveneens te onttrekken uit de algemene
reserve van € 2.335,-.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente
Bussum, gehouden op 29 september 2011.
de griffier,

de voorzitter,

M.M.F Hondtong (RI)

