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Uw kenmerk -

Geachte heer, mevrouw. 

Hierbij bieden wij u ons antwoord aan op de door mevrouw Riemersma van 
de fractie Stad en Ommeland gestelde vragen ex art. 41 RvO van Stad en 
Ommeland over vervolgvragen n.a.v. de collegebrief over 'verloop 
jaarwisseling" behandeld in de raadscommissie Financiën en Veiligheid d.d. 7 
februari 2018. 
De brief met achtergrond van de schriftelijke vragen treft u als bijlage aan. 

/. Er zijn 30% meer Incidenten gemeld. Moeten wij concluderen dat vorig 
jaar de registratie niet op orde was? Zo ja, wat zijn behalve een betere 
registratie de oorzaak van de toename van 30%. Zo nee, hoe verklaart u dan 
de toename van 30%? 

Nee, het afgelopen jaar is er meer gemeld dan vorig jaar. De stijging van het 
aantal incidenten zit in de items brand/ontploffing en afsteken vuurwerk, op 
dit onderdeel zijn ten opzichte van vorig jaar zo"n 50 meldingen meer gedaan. 
Het betreft meldingen die bij de politie zijn gedaan. 

2. Het gaal bijvoorbeeld om schade aan .schuurtjes, huizen, auto 's, het 
geschatte schadebedrag en hoe ze verder zijn behandeld. Zo ja, kunnen wij de 
lijst van deze 140 incidenten ontvangen? Zo nee waarom niet? 

Op grond van de Wet politiegegevens mag de politie geen gegevens 
verstrekken die naar personen te herleiden zijn. 
Uitgesplitst per categorie zijn de meldingen als volgt verdeeld: 

• (Zware) mishandeling / bedreiging 14 
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• Brand/ontploffing 82 
• Vernieling c.q. zaakbeschadiging 5 
• Vuurwerk 31 
• Overige 9 

3. Wat is met de eventuele aangiftes bij de politie gedaan. Zijn ze onderzocht 
d.m.v. buurtonderzoek bijvoorbeeld en is het onderzoek teruggekoppeld aan 
de getroffenen? Zo ja kunnen wij daar een overzicht van krijgen? Zo nee, 
waarom niet? 

De behandeling van aangiftes bij de politie is in eerste instantie een 
(strafrechtelijke) verantwoordelijkheid van de politie en vervolgens OM. 
Alle aangiften worden zorgvuldig afgehandeld. Als er opsporingsindicatie in 
zit, dan wordt dit onderzocht. Als buurtonderzoek een meerwaarde heeft, dan 
wordt dit gedaan. Alle aangevers krijgen een terugkoppeling. 
Op grond van de Wet politiegegevens mag de politie geen gegevens 
verstrekken die naar personen te herleiden zijn. 

4. Er wordt een aantal van 48 mensen genoemd dat fysiek Is getroffen. 
Daarvan zijn er 18 men.sen in het brandwondencentrum opgenomen. Hoe is 
de nazorg geregeld, waarbij naast fysieke zorg ook gedacht moet worden aan 
schadeclaims richting gemeente. Hoeveel claims zijn bij de gemeente 
Groningen neergelegd? 

De informatie over slachtoffers vuurwerkletsel is verkregen uit een landelijke 
inventarisatie van VeiligheidNL. Uit deze informatie blijkt dat er 18 
slachtoffers in het brandwondencentrum zijn behandeld, een aantal hiervan is 
ook opgenomen. De nazorg van slachtoffers is in beginsel geen gemeentelijke 
verantwoordelijkheid, daarvoor zijn andere instanties verantwoordelijk. Wij 
beschikken niet over die gegevens. 
Het is natuurlijk niet zo dat als derden schade veroorzaken tijdens de 
jaarwisseling, dat de gemeente daarvoor aansprakelijk zou zijn. En overigens: 
De gemeente heeft naar aanleiding van de jaarwisseling geen 
aansprakelijkheidsstelling van burgers ontvangen. 

Wij vertrouwen er op u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen. 

de burgemeester. 
Peter den Oudsten 

de secretaris. 
Peter Teesink 
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Schriftelijke vragen ex art. 41 RvO Gemeenteraad Groningen 

Betreft vervolgvragen n.a.v. de collegebrief 'verloop jaarwisseling', behandeld in de 
raadscommissie Financiën en Veiligheid d.d. 7 februari 2018 

In de raadscommissie werd de collegebrief behandeld over de afgelopen jaarwisseling. 

Het college meldt dat het bedrag van de schade die tijdens de jaarwisseling is toegebracht aan 
gemeentelijke eigendommen € 16.781, - groot is (zie bijlage). 

Daarmee is de schade zo'n € 3.000, - lager dan lager dan het afgelopen jaar. 

Er zijn echter heel veel incidenten, n.1. 140, gemeld. Deze incidenten worden in de 
collegebrief helaas niet nader toegelicht. 

Wij vinden dat de gemeentelijke overheid de burgers behoort te beschermen tegen geweld en 
schade. 

Omdat veel burgers zich rond de jaarwisseling ronduit onveilig voelden in hun eigen woning 
na al weken lang de terreur van vuurwerk te hebben verdragen, 

achten we het opportuun vragen te stellen om de werkelijke schade die burgers is toegebracht 
in kaart te brengen en de afhandeling ervan aan het licht te brengen. 

In de collegebrief d.d. 17 januari 2018 staat te lezen: 
"De politie heeft zo'n 140 incidenten geregistreerd, ruim 50 meer dan vorig jaar. Deze stijging 
is onder andere een gevolg van het feit dat de politie meer 
heeft ingezet op het vastleggen van incidenten, juist vanwege het nemen van eventuele 
maatregelen in het vervolg. Ruim driekwart van de incidenten heeft 
betrekking op brand en vuurwerk. Er zijn 4 aanhoudingen verricht, 3 minder dan vorig Jaar. 
Het totaalbeeld is een relatief rustig verloop van de 
Jaarwisseling". 

Er zijn 30% meer incidenten gemeld. 

1. Moeten wij concluderen dat vorig jaar de registraüe niet op orde was? 



Zo ja, wat zijn, behalve een betere registratie, de oorzaken van de toename van 30%? 
Zo nee, hoe verklaart u dan de toename van 30%? 

Er zijn 140 incidenten gemeld. 

2. Het gaat bijv. om schade aan schuurtjes, huizen, auto's, het geschatte schadebedrag en hoe 
ze verder zijn behandeld. 

Zo ja, kunnen wij de lijst van deze 140 incidenten ontvangen? 

Zo nee waarom niet? 

3. Wat is met de eventuele aangiftes bij de poliüe gedaan. Zijn ze onderzocht d.m.v. 
buurtonderzoek bijvoorbeeld en is het onderzoek teruggekoppeld aan de getroffenen? 

Zo ja kunnen wij daar een overzicht van krijgen? 

Zo nee, waarom niet? 

Er wordt een aantal van 48 mensen genoemd dat fysiek is getroffen. 

Daarvan zijn er 18 mensen in het brandwondencentrum opgenomen. 

4. Hoe is de nazorg geregeld, waarbij naast fysieke zorg ook gedacht moet worden aan 
schadeclaims richting gemeente. 

Hoeveel claims zijn bij de gemeente Groningen neergelegd? 

Hoogachtend, 

Namens de fractie Stad en Ommeland 

Anna M.J. Riemersma 

bijlage 

https://groningen.raadsinformatie.n1/document/6124202/l/Verloop jaarwisseling 2017-2018 


