
gemeente 

kiiaarlemwtsrmeer 

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 

2130 AG Hoofddorp 

Bezoekadres: 

Raadhuisplein 1 

Hoofddorp 

Telefoon 0900 1852 

Telefax 023 563 95 50 

cluster Beheer en Onderhoud 
Contactpersoon H Gerritsen 

Doorkiesnummer 023 567442 1 
UW brief d.d 12 april 2012 Verzenddatum 

Ons kenmerk 201 2 0026499 
B~jlage(n) Geen 1 2 ,)"f!! y$? 

Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen Forzal over 
vandalisme 

Geachte heer, mevrouw, 

Op 12 april 2012 heeft de fractie van Forza! schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van 
een nieuwbericht van RTL nieuws over de kosten van vandalisme. Hieronder gaan wij op de 
gestelde vragen in. 

Vraag I: 
Op welke wijze wordt schade door vandalisme binnen de gemeente Haarlemmermeer 
geregistreerd? 

Antwoord: via toezichthouders, politie en burgers komen meldingen binnen over schades in 
de openbare ruimte. Deze meldingen worden geregistreerd in het meldingensysteem 
openbare buitenruimte (MOB). Daarnaast vindt schaderegistratie plaats door de 
Nederlandse Organisatie Debiteuren Rechtsvordering (NODR). Dit is een bedrijf dat voor de 
gemeente schades verhaalt op veroorzakers. 

Vraag 2: 
Welk bedrag was de gemeente Haarlemmermeer in 201 l kwijt aan schade door 
vandalisme? 

Antwoord: In totaal was de gemeente E 320.152 kwijt aan schade door vandalisme. Een 
aanzienlijk deel (6 251.000) is besteed aan het verwijderen van graffity. Een beperkt aantal 
schades is in het onderhoud meegenomen en niet in het hierboven genoemde totaal bedrag 
opgenomen. 
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Zodra er op een locatie graffiti wordt geconstateerd, wordt dit verwijderd en wordt een 
coating aangebracht. Tevens wordt die locatie opgenomen in de ronde ter voorkoming van 
graffiti. Directe actie bij signalering betekent een verminderde kans op opnieuw aanbrengen 
of zelfs uitbreiding ervan. 

De bovenstaande gegevens hebben betrekking op schades aan gemeentelijke 
eigendommen. Schades ten gevolge van vandalisme aan eigendommen van andere 
beheerders zoals van de R-net (provincie Noord-Holland) en abri's (particuliere exploitant) 
langs gemeentelijke wegen worden niet door de gemeente geregistreerd. 

Vraag 3: 
In hoeveel van deze gevallen heeft de gemeente actie ondernomen om het schadebedrag 
op de dader te verhalen? 

Antwoord: in vier gevallen heeft de gemeente actie ondernomen om tot schadeverhaal over 
te gaan. 

Vraag 4: 
Mocht dif niet in alle gevallen aan de orde zijn geweest, kan het college dan aangeven 
waarom in die gevallen de gemeente geen actie ondernomen heeff om het schadebedrag op 
de dader te verhalen? 

Antwoord: er was geen vermoedelijke dader bekend. De totale kosten van verder onderzoek 
zouden hoger zijn dan de uiteindelijk in beperkte gevallen te verhalen schade. 

Vraag 5: 
Hoe groot is het schadebedrag dat gefracht is te verhalen op de dader? 

Antwoord: het schadebedrag dat getracht is te verhalen op de dader bedroeg £ 4.152,06 

Vraag 6: 
Hoeveel van deze schade is daadwerkelijk verhaald op de daders? 

Antwoord: van deze schade is een bedrag van f: 2.056,33 daadwerkelijk verhaald op de 
daders. 
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Vraag 7: 
Welke stappen zijn gezet door de gemeente om dit schadebedrag te verhalen op de dader? 

Antwoord: in gevallen dat de vermoedelijke dader bekend is en in het geval het geraamde 
schadebedrag een bedrag van circa E 350,-- te boven gaat, wordt aangifte gedaan bij de 
politie. Indien de dader bekend was, is tot verhaal van schade overgegaan. 
Indien een dader minderjarig was, is in overleg met bureau Halt een passende oplossing 
gekozen. 

Vraag 8: 
Benf u met ons eens dat in onze gemeente in beginsel alle schade door vandalisme 
verhaald dient te worden? 

Antwoord: ja. 

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben ge'ïnformeerd. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, 
de secretaris, 
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