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Korte samenvatting:
In deze brief komt het college terug op uw motie ‘een veilige jaarwisseling’.
Het college heeft een sterke voorkeur voor een landelijk verbod op consumentenvuurwerk. Een
dergelijk verbod schept duidelijkheid voor iedereen en verbiedt ook de verkoop, het vervoer en het
bezit van vuurwerk. Het is op dit moment echter nog niet duidelijk of het kabinet de lijn van
afgelopen jaar wordt doorgezet. Ook indien er geen landelijk vuurwerkverbod zal volgen, wil het
college inzetten op een vuurwerkvrije gemeente.
Voor het realiseren van een veilige jaarwisseling zonder vuurwerk, is het van belang op de hoogte te
zijn wat er onder de inwoners speelt en wat de wensen en behoeften zijn. Op basis hiervan zal het
college activiteiten ontwikkelen en die in de loop van de jaren verder uitgebouwd kunnen worden
en/of aangepast, waarbij er ruimte wordt gehouden voor bewoners initiatieven in wijken en dorpen.
Het college geeft in voorliggende brief een drietal ideeën en die verder onderzocht worden.
Over de genoemde ideeën (en de financiering hiervan) gaat het college graag met u in gesprek.
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Wijze van behandeling (vorm) en uitkomst activiteit
De sessie is bedoeld voor het uitwisselen en met elkaar confronteren van meningen van de
verschillende raadsfracties m.b.t. het genoemde onderwerp. Tijdens de meningsvormende fase
stellen raadsleden alleen politieke vragen aan elkaar of aan het college en geven vooral aan waarom
ze het wel of niet eens zijn met de uitgezette of voorgestelde lijn.
Bespreking in één ronde. In geval van spreektijden: max. 3 minuten per raadsfractie, college max. 12
minuten.
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