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Informerend

Titel en datum van het stuk (+ link):
Jaarwisseling 2020/2021 (6 juli 2020)
Jaarwisseling 2020-2021

Korte samenvatting:
Middels deze brief informeert het college u over een aantal onderwerpen aangaande de komende
jaarwisseling. Het vuurwerkverbod is uitgebreid met ook vuurpijlen en knalvuurwerk. De gemeente
Groningen zal ook komende jaarwisseling samenwerken met verschillende ketenpartners teneinde
de jaarwisseling zelf en de weken daaraan voorafgaand zo veilig mogelijk te laten verlopen. De
burgemeester zal daarover in de lokale driehoek afspraken maken over de inzet van de politie en de
boa's in de gemeente. Voor wat betreft de vuurwerkvrije zones zullen dezelfde vuurwerkvrijezones
gehanteerd worden als voorgaand jaar. In Ten Boer zal een vuurwerkshow gehouden worden. In
Groningen zal op de Vismarkt dit jaar weer een aftelmoment worden georganiseerd (e.e.a.
afhankelijk van de eventueel dan geldende Corona-maatregelen). Tot 1 januari 2021 gelden voor wat
betreft carbidschieten nog de regels die golden in de voormalige gemeenten Haren en Ten Boer.
In de brief van 22 januari 2020 heeft het college al aangekondigd dat zij ook bij de komende
jaarwisseling in overleg met de driehoekpartners waar mogelijk op persoonsniveau bestuurlijke
maatregelen zullen nemen om overlastplegers van de straat te houden en woningen te sluiten waar
grote hoeveelheden illegaal vuurwerk worden opgeslagen.
De burgemeester gaat naar aanleiding van deze brief graag met u in gesprek.

Vermeld op LTA?
Ja (2020-84)

Deadline?
Ja, in verband met de te nemen maatregelen rondom de jaarwisseling is het noodzakelijk deze brief
tijdig te bespreken.

Doel van de activiteit
Meningsvormend

Advies (i.g.v. meningsvormend):
Discussie. De burgemeester wil naar aanleiding van de collegebrief graag met u in gesprek over de te
nemen maatregelen rondom de jaarwisseling.

Voorgeschiedenis
Wijze van behandeling (vorm) en uitkomst activiteit
Tijdens de meningsvormende bijeenkomst kunnen de fracties hun visie op de collegebrief met
betrekking tot de jaarwisseling 2020/2021 geven.
Collegebrieven hoeven in principe niet de raad, tenzij er moties worden aangekondigd.

Nadere informatie
Dossier jaarwisseling tot 2019/2020
Dossier Jaarwisseling-2019-2020

