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Inleiding
Op 23 mei jl. vond er in de Nieuwe Raadzaal een expertmeeting plaats over het onderwerp
Jaarwisseling (hier terug te kijken en -luisteren) . Dit naar aanleiding van eerdere besprekingen van
de raadscommissie Financiën en Veiligheid met de burgemeester over dit onderwerp, en heel
concreet naar aanleiding van het verschijnen van het rapport van de Onderzoeksraad voor de
Veiligheid Veiligheidsrisico’s jaarwisseling (de ‘beschouwing’ uit dit rapport is als bijlage toegevoegd).
Vertegenwoordigers van de politie, de GGD, de gemeente en de brandweer lieten hun licht schijnen
op de problematiek (zie de bijgevoegde presentaties). Enkele vragen die niet ter plekke beantwoord
konden worden, zijn naderhand schriftelijk beantwoord (ook bijgevoegd).

Bespreekpunten
Afgesproken is dat deze expertmeeting de opmaat zou zijn en de input zou vormen voor een
politieke discussie hierover in de raadscommissie, nog voor het zomerreces, ten behoeve van de
voorbereidingen op de komende jaarwisseling. Als raadsleden die bij de organisatie van de
expertmeeting betrokken waren hebben wij de taak op ons genomen om deze discussie te faciliteren
door middel van enkele bespreekpunten.

I.

Enquête
In de aanloop naar de expertmeeting is er door het bureau Onderzoek en Statistiek van de
gemeente een Stadspanel-enquête gehouden over de ervaring en visie van de inwoners van de
gemeente t.a.v. de viering van de jaarwisseling (het rapport van dit onderzoek is bijgevoegd).

1. Hoe duidt u de uitkomsten van de Stadspanel-enquête?

II.

Voorlichting en preventie
Ter voorbereiding op deze notitie hebben wij nog enige informatie opgevraagd over wat er zoal
gebeurt aan voorlichting en preventie (deze informatie is ook bijgevoegd).

2. Doen gemeente en onderwijs voldoende om de gevaren en de overlast van vuurwerk onder
de aandacht te brengen? Voldoet het huidige programma van de projectgroep Oud en Nieuw
of zou daar een extra impuls aan gegeven moeten worden?

III.

Maatregelen

3. Moet de gemeente (knal-)vuurwerk gaan verbieden (dat wordt door het Rijk overgelaten aan
de gemeenten).
4. Moet het aantal vuurwerkvrije zones worden uitgebreid?
5. Zijn initiatieven zoals in de Zeeheldenbuurt een goed alternatief voor vuurwerkvrije zones,
en moet de gemeente hier meer op inzetten?
6. Moet de binnenstad een vuurwerkvrije zone blijven c.q. worden?
7. Moet van het aftelmoment een professioneel evenement gemaakt worden of kan het beter
worden afgeschaft?

IV.

Handhaving

8. Moet er meer handhavingscapaciteit ingezet worden in de aanloop van en/of tijdens de
jaarwisseling?
9. Moet de handhaving worden geconcentreerd op illegaal bezit en afsteken, of op illegale handel?
10. Is de inzet van een vuurwerkdetectiesysteem (Pennings) het overwegen waard?

V.

Vuurwerkshows

11. Is de organisatie van (centrale of decentrale) vuurwerkshow(s) het overwegen waard,
ondanks de kosten? Wat zijn de voor- en nadelen?

VI.

Vreugdevuren

12. Zijn er aanvullende voorwaarden nodig om schade en overlast te voorkomen?
13. Moeten vreugdevuren in vuurwerkvrije zones verboden worden (GGD)?

VII.

Budget

14. Is er bereidheid om meer budget in de jaarwisseling te steken t.b.v. aanvullende maatregelen
en uitbreiding van activiteiten?

