
Notulen Vuilnisoproer 24 juni 2021 door Pieter

Offerte Buurtwerkplaats

Toelichting door budgethouder en penvoerder Koos Marinus
Koos heeft gekeken naar de begroting die eerder in het vuilnisoproer naar voren gekomen is
En die als basis gebruikt, daarnaast alle andere plannen en zaken die al zijn ingediend
meegenomen en daar 1 geheel van gemaakt.

Opmerking Hans:
Goed verzorgd, scherp, niet te veel tekst en goede onderbouwing
Kat in het bakkie, dus complimenten

Iedereen is akkoord
Koos gaat indienen bij Casper Shonfeld-Wiggers, Peter zorgt nog voor een ondersteunende
verklaring.
Casper is manager gebiedspoel, en in voor het soort constructies zoals het Vuilnisoproer gaat
zijn
Omgekeerd heeft Hans ook voorgesteld > bewoner detacheren in de gemeentelijke organisatie
(Poel met ZZP-ers die voor de gemeente werken, 60 FTE).

Peter wordt budget bewaker en beheerder vanuit gemeente
Briefing gemaakt met Wim de Jong, is mooie co creatie beroepskrachten en bewoners
geworden
Punt was wel om op te letten op dubbelingen met andere subsidie aanvragen
Wanda: dubbelingen, wat betekent dat.
Peter: zorg dat je in de aanvraag niet 2 keer dezelfde aanvraag doet uit dezelfde middelen

Functie profiel backoffice medewerker:

Emel: heeft deze samen met Wanda en Koos in elkaar gezet.
Bedoeling is dat wie dit gaat doen 2 functies gaat combineren
Functie wordt eerst intern uitgezet.

Tobias: moeten alle uren opgemaakt worden aan deze persoon.
Of kunnen we middelen ergens anders op inzetten

Wanda:
Uren zijn echt nodig voor omschreven taken



Andere projecten kunnen vanuit andere financiering

Pieter:
Medewerker rekent op aantal uur en inkomen.
Daarom kun je minder goed uren flexibel maken

Peter:
Financieringswerkgroep gaat bij elkaar komen om te praten over de andere
financieringsmogelijkheden  (er is in totaal 2 ton beschikbaar)

Sollicitatie commissie:
Hans, Pieter en Koos

Vita:
Dit gaat over 1 jaar, wordt dit verder doorgezet, kan deze persoon verder iets opbouwen, wordt
er doorgebouwd.
Emel: Doel is continuïteit, dus een baan met perspectief
Peter: 2 ton is structureel
Belangrijk om in het gesprek goed door te vragen op langdurige beschikbaarheid
> Hans: actie voor Koos, Hans en Pieter om uitnodigingstekst te maken om vacature te delen
En datum prikken voor mogelijke gesprekken

Procedure:
Procedure
Beide beschreven functies hierboven worden bij voorkeur intern ingevuld en bij voorkeur op
basis van een detacheringsconstructie. Tot 8 juli hebben deelnemers aan de vuilnisoproer de
mogelijkheid om hun interesse kenbaar te maken voor een of beide functies door een mail te
sturen naar koos@de-natuurkamer.nl met motivatie en CV. Bij meer dan 1 aanmelding voor 1 of
beide functies worden gesprekken gepland met de sollicitatiecommissie in de week 12 t/m 16
juli. Als er na 16 juli nog geen geschikte kandidaat geselecteerd is dan wordt het profiel extern
kenbaar gemaakt. Externe kandidaten hebben tot 7 augustus om te reageren. Gesprekken met
de sollicitatiecommissie worden in de week van 9 t/m 13 augustus gevoerd. Uiterlijk 16
augustus wordt bekend gemaakt wie het geworden is.

Zinzi:
Over buurtbudget project van Samya,
Studenten zijn de straat op gegaan om input op te halen
Ontwerper heeft een tekening gemaakt, belevingskaart
Brainstorm van bewoner over
Wat is de motivatie van bewoners, wat zijn de drijfveren
Ook intern lopen we tegen zaken aan.
Data en informatie is versnipperd vanuit SIA meldingen, Mora meldingen, info van
containeradoptanten



Voor de gemeente is die input/data al lastig te verwerken, laat staan voor bewoners
Er wordt nu een dashboard gemaakt op basis van deze harde data.
We willen het geluid van bewoners zelf laten horen
Wat willen we bereiken: gesprek met alle gemeentelijke afdelingen beter voeren en meesturen
vanuit bewoners
Bewoners verliezen de motivatie om te melden.
Wanda: grofvuil werd bij ons niet opgehaald. daarna waren containers vol
Melding via de container adoptant/Sia melding, er gebeurt niets
Pieter > dit soort zaken kun je melden bij Sandro van Reiniging, sowieso is het goed om met
hem af te stemmen hoe de meldingen door komen bij Reiniging
Wanda: er zijn 6 verschillende systemen die het probleem moeten oplossen, maar alles werkt
langs elkaar heen
Pieter: Er moet beter worden teruggekoppeld vanuit de gemeente wat er met meldingen
gebeurt en hou op met het wiel opnieuw uitvinden, maar verbeter bestaande processen en
systemen
Zinsi: draagkracht om dashboard te vullen met de juiste data, systeem is opgetuigd, maar moet
nog worden gevuld met data. Zinsi deelt belevingskaart (Geuzenveld -Slotermeer) in de drive
Actie voor iedereen: Opmerkingen kunnen in de zijlijn of rechtstreeks naar Zinsi, binnen nu en 2
weken graag input!
Blauw zijn oplossingen, Roze zijn quotes, Groen zijn de kernpunten, waar gaat het om. Per
straat kan dat net anders zijn, ivm horeca, hangjongeren, markt Kaart is nu in Miro. Leuk als het
interactief kan worden via de website
Forum op website gaat werken met een soort wachtwoord en inlog. Dus dat zou ook eventueel
gebruikt kunnen worden voor zo’n kaart. Wel belangrijk om te kijken of dit technisch gezien
mogelijk is middels de voorgestelde website
Anne: Wij zijn het hier allemaal eens, maar hoe gaan zorgen dat dit gaat veranderen
Hans: wat is doel van deze kaart:  Zinsi: doel is gesprekstool voor bewoners met gemeente >
subjectieve kan en beleving moet meer worden meegenomen. Dus doel is een
mentaliteitsverandering bij gemeente en daarnaast om mensen te informeren over de
mogelijkheden. Bewoners moeten zich gehoord en gezien worden. 
Tobias: ook heel belangrijk om de positieve verhalen van bewoners te vertellen, zoveel kilo door
prikgroep opgehaald, Bakken Jorine, extra toiletten Sloterplas 
Jorinne: dubbele agenda is belangrijk, gemeente burgers zijn lastig,  burgers zijn klagers. > Wij
moeten zorgen dat wij worden gezien als positieve bijdragers en niet als enkel als prikkers Emre
geeft aan richting Stopera ingezet te kunnen worden.
Reinigingscapaciteit alloceren en handhavingscapaciteit inzetten, ook middels politiek
druk Zonder handhaving gaat het niet lukken, er blijven veelplegers die troep blijven
veroorzaken Mensen zijn meldingsmoe.
Wanda geeft aan dat ze nog de enige bewoner is. > het gaat teveel over beleid, gemeente etc.
 Ik ken mensen die hun voordeur niet eens fatsoenlijk kunnen openen  Moeten we niet een keer
het grofvuil met een vrachtwagen voor de Stopera op de grond kieperen De vervuiler moet
betalen, maar ook de producenten Redbull moet gewoon 1,50 duurder worden zodat die accijns
kunnen worden ingezet om de troep op te ruimen



Pieter> 1ste overleg na de zomer moet openbaar. groot aankondigen via socials en lokale
kranten en dan website presenteren

Peter wil nog een werkgroep om bovenstaande te …… vul deze graag aan, hier was ik het kwijt.
Hans wil een vrachtwagen huren en langs 10 hotspots gaan en dan bij Stopera of Tuinstadhuis
te dumpen en een gesprek afdwingen. We moeten ook kabaal maken, of een kolonne
bakfietsen. Op de derde dinsdag van september.

Anne: 2 of 12 juli> het wordt 2 juli om samen te komen bij de buurtwerkplaats voor een fysieke
meeting. Voor de kerngroep   Mensen die willen meedenken over de website om mee te denken
over de website, meldt je bij Anne en Pieter. Er volgt binnen 2 weken een communicatie overleg
met de website bouwer om een en ander af te stemmen

Peik: prikkers bij elkaar op 11 juli, Prikbijeenkomst op de prikwerkplaats.ALLe prikgroepen
verzamelen. ook praten over hoe het gaat!  Tobias: bij de prikbijeenkomst kunnen we ook
workshops gaan doen. Facebookevents maken voor beide bijeenkomsten.
Voorstel: binnen 2 weken meeting over de website 2 juli regelen we zelf de hapjes en drankjes
Voor 11 juli budget 300 euro voor hapjes en drankjes Peik gaat bakken, begint om 1130/12 uur.
Waarschijnlijk 12-14 
Tobias maakt event aan met flyer om te delen.
Hans wil een vuilnisoproer lied,
PeukMeuk actie is op 10 juli,
Aan de achterkant zaken staat veel personeel dat staat te roken. bewustwording is nodig.
Adopteer een asbak.
 


