
 

   

 

Hoorn zonder graffiti  
Initiatiefnemer: Kor de  Vries   
 
Samenvatting initiatief: “Hoorn zit volledig onder de graffiti 
in vele wijken is alles vol gespoten dit geeft een slordig 
straatbeeld. In de Grote Waal houden wij de wijk schoon 
van graffiti dit zouden wij in geheel Hoorn willen doen tegen 
een vrijwilligers vergoeding zodat Hoorn opfrist. De 
bewonerswerkgroep Grote Waal wil zich hiervoor inzetten.” 
 
Maatschappelijke impact: De openbare ruimte wordt schoon 
en vrij gehouden van graffiti. 
 
Concrete vraag aan de raad: Wilt u voor de initiatiefnemer en drie andere vrijwilligers van de 
bewonersgroep Grote Waal een vrijwilligersvergoeding van €1.500,- per jaar, in totaal dus €6.000,- per 
jaar, aan vrijwilligersvergoeding en €800,- voor brandstof- en materiaalkosten verstrekken voor het 
graffiti vrij houden van de openbare ruimte 
 
Wet- en regelgeving/ bestaand beleid:  
Voor het verwijderen van graffiti binnen de gemeente wordt nu een bedrijf ingehuurd. Door een groep 
vrijwilligers een vergoeding te geven en deze activiteit uit te laten voeren wordt de wet Markt en 
Overheid geraakt. Het verwijderen van graffiti is aan te merken als een economische activiteit. Er wordt 
namelijk ook in voorzien door de markt. De activiteiten van de ‘vrijwilligers’ werken dus marktverstorend.  
 
Wanneer er sprake is van het dienen van het algemeen belang is dit echter niet aan de orde. In dit geval 
zou dat bijvoorbeeld ‘schoon, heel en veilig’ kunnen zijn. Met een goede motivering kan dit dan worden 
toegevoegd aan de lijst algemeen belang. Deze lijst wordt door de raad vastgesteld. Dit betekent wel dat 
de werkzaamheden van de initiatiefnemer beperkt moeten worden tot de openbare ruimte.  
 
Financiën: 
Jaarlijks €6.000,- aan vrijwilligersvergoeding. Daarnaast €800,- voor materiaal en brandstof. In totaal 
€6.800,- per jaar. Bestaande dekking uit budget onderhoud openbare ruimte.  
 
Participatie van de samenleving: 
De vrijwilligers van de bewonersgroep Grote Waal verwijderen graffiti in de openbare ruimte.  
 
Eigen bijdrage initiatiefnemer:  
De initiatiefnemer zorgt er, samen met drie andere vrijwilligers uit de bewonersgroep Grote Waal, voor 
dat graffiti in de openbare ruimte wordt schoongemaakt.  
 
Vervolg:  
Indien de raad verder wil met het initiatief, geeft hij het College opdracht om het initiatief te faciliteren.   
 
Aantal stemmen (peildatum 28 november):  
Het initiatief heeft 59 stemmen. De raad kan het aantal stemmen mee laten wegen in zijn oordeel. 


