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Meerjarenbeleid toekomstige jaarwisseling

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Ina Bakker (sr. Projectleider) / 050 367 7648 / ina.bakker@groningen.nl

Korte samenvatting:
Met deze brief informeert het college u over  de aankomende en daaropvolgende jaarwisselingen. 
Voor de jaarwisseling 2022/2023 kan het college u een concreet plan schetsen. Op basis van eerdere 
ervaringen weet het college hoe de bestaande middelen worden ingezet. Voor de jaarwisselingen 
daarna schetst het college een toekomstperspectief. Concrete voorstellen volgen echter in het 
nieuwe jaar, wanneer er geëvalueerd is en onder meer het landelijk beeld met betrekking tot 
vuurwerk duidelijk is. Deze voorstellen zal het college voor de zomervakantie 2023 aan u voorleggen.

Het college wenst een jaarwisseling die veilig, maar ook vooral gezellig en feestelijk is voor een divers
publiek. Het college wil onverminderd inzetten op een vuurwerkvrije jaarwisseling, maar is het ook 
met de VNG en de indieners van het initiatiefvoorstel voor een algeheel vuurwerkverbod eens dat de
gemeente een grote rol heeft te spelen bij een alternatieve invulling. Dit jaar zal er een centrale 
lichtshow in het centrum van de stad georganiseerd worden. Ook wordt er gestart met het 
uitbouwen van flankerend beleid richting dorpen en wijken. 

Ondanks het ontbreken van een landelijk verbod wil het college ook dit jaar sturen op het verder 
beperken van het afsteken van consumentenvuurwerk. Dit wil zij doen door te onderzoeken of het 
huidig aantal vuurwerkvrije zones vanuit de APVG 2021 kan worden uitgebreid. Het college wil graag 
vanuit uw raad suggesties voor deze uitbreiding vernemen. 

Onder regie van de stedelijke projectgroep Oud & Nieuw wordt gedurende de komende tijd tot aan 
eind december 2022 de mate van overlast gemonitord en kunnen er op basis van dossiervorming 
bestuursrechtelijke maatregelen worden opgelegd aan groepen en/of individuele 
overlastveroorzakers. Ook zal worden gekeken naar de inzet van cameratoezicht in bepaalde wijken 
om de mate van overlast en geweld tot een minimum te beperken. De huidige 
(preventieve)jaarwisselingsactiviteiten in Ten Boer en Hoogkerk worden voortgezet. Hetzelfde geld 
voor de WIJ-activiteiten voor jongeren tijdens de kerstvakantie in de wijken. 

mailto:ina.bakker@groningen.nl
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Documenten/Meerjarenbeleid-toekomstbestendige-jaarwisseling.pdf


Wijze van behandeling 
Meningsvormende sessies zijn bedoeld voor het uitwisselen en met elkaar confronteren van 
meningen van de verschillende raadsfracties m.b.t. het genoemde onderwerp. Dit met het oog op 
het maken van een definitieve keuze in een later stadium, in de besluitvormende vergadering. 
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.  De  voorzitter kan tot  besluit van deze sessie,  ten behoeve van agendering in de volgende 
(besluitvormende) fase aan de deelnemers een conclusie van de bespreking voorleggen. 

Voor deze meningsvormende sessie is 90 minuten beschikbaar. Er wordt wel gebruik gemaakt van 
spreektijden. De maximum spreektijd per fractie bedraagt maximaal 4 minuten, exclusief 
interrupties. De voorzitter kan, bijv. vanwege de aanwezigheid van meerdere insprekers, de 
spreektijd per fractie ter vergadering inkorten.

Reden voor de keuze voor conform cq meningsvormend (indien van 
toepassing)
De jaarwisseling wordt jaarlijks besproken. Ook vraagt het college in de brief aan de raad voor input 
voor (eventueel) meer vuurwerkvrije zones. 

Voorgeschiedenis / dossier
https://gemeenteraad.groningen.nl/themas/02-Programma-2-Leefomgeving-en-Veiligheid/
deelprogramma-Veiligheid-algemeen-bestuurlijk/Jaarwisseling
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