
 

Beantwoording vragen Leefbaar Lokaal Belang 27 februari 2023 

Datum  13 maart 2023 

Fractie Leefbaar Lokaal Belang 

Onderwerp Informatienota evaluatie jaarwisseling 

 
De fractie van LLB heeft naar aanleiding van het ingekomen stuk IN022 Evaluatie jaarwisseling 2022-

2023 de volgende opmerkingen en schriftelijke vragen aan de portefeuillehouder. 

Vraag 1 

“De politie heeft naar aanleiding van een onderzoek vijf aanhoudingen verricht op 31 december 2022. 

Er waren namelijk concrete plannen om in Beesd de openbare orde te verstoren. Naar aanleiding van 

dit onderzoek zijn op basis van een bestuurlijke rapportage van de politie nog zeven 

gebiedsontzeggingen uitgereikt om verstoring van de openbare orde op en rond het Dorpsplein in 

Beesd te voorkomen.” 

 

Dit betreft de strafrechtelijk kant, zijn er ook bestuurlijke instrumenten ingezet vanuit de gemeente 

met betrekking tot de aangehouden personen? En worden er maatregelen genomen tegen hen 

volgend jaar? 

 

Antwoord: 

De bestuursrechtelijke opties voor de aangehouden personen zijn onderzocht. Deze konden op dat 

moment niet worden toegepast, omdat de personen in hechtenis zaten.  

Voor de komende jaarwisseling worden de bestuursrechtelijke maatregelen aangaande betrokkenen 

onderzocht. 

 

Vraag 2 

“Het preventief weghalen van deze grote hoeveelheid brandbare materialen heeft inzet van 

hulpdiensten bespaard en de schade of kosten aan gemeentelijke eigendommen beperkt. De tien 

vrachtwagens hout en afval omvatten 80 tot 100 kuub.” 

 

Hier staat dat het schade en kosten heeft beperkt. Het is dus effectief gebleken. Dit jaar zijn er 31 

prullenbakken vernield in West Betuwe. Is dit dan ook geen idee om dit door te pakken met 

bijvoorbeeld het dichtmaken van prullenbakken? En of het weghalen van straatmeubilair in de 

aandachtsgebieden? In buurgemeenten gebeurd dit ook, en als dit ingepland word tijdens de reguliere 

legingsronden blijven de kosten ook beperkt. 

 

Antwoord: 

Het preventief afsluiten van prullenbakken en wegehalen van straatmeubilair is onderdeel van de 

voorbereiding op de jaarwisseling. Vooraf is een inschatting gemaakt op welke locaties dit nuttig kan 

zijn waarbij een kosten/baten analyse wordt gemaakt en bekeken of er voldoende capaciteit voor is. 

De Avri heeft rond de 130 afvalbakken afgesloten. De buitendienst heeft op diverse locaties 30 

afvalbakken weggehaald. Dat is 20 % van het totaal. 
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Vraag 3 

“Dat er een feest plaatsvond in discotheek De Rodenburg, heeft mogelijk ook bijgedragen aan een 

rustiger verloop van de jaarwisseling.” 

 

Blijkbaar werkt een evenement effectief. Hoe gaat de gemeente dit komend jaar vroegtijdig 

aanjagen/faciliteren/stimuleren? Worden er extra subsidies beschikbaar gesteld?  En hoe worden de 

desbetreffende stakeholders hierbij betrokken? 

 

Antwoord: 

Via de gebiedsteams en de opgebouwde netwerken stimuleren we het organiseren van activiteiten. 

Het blijkt niet eenvoudig om mensen/organisaties te vinden die verantwoordelijkheid willen nemen 

voor het organiseren van een activiteit. Lopende het jaar houden we hier aandacht voor, bijvoorbeeld 

bij de evaluaties in het eerste kwartaal en verdere besprekingen in het tweede en derde kwartaal. 

Daardoor kunnen de activiteiten in het vierde kwartaal uitgewerkt worden. Per gebied betrekken we 

uiteraard de stakeholders. 

Er is een budget voor ondersteuning van extra openstelling van dorpshuizen. Er is op dit moment nog 

geen (extra) subsidie beschikbaar. 

 

Vraag 4 

“Heukelum 

Vooraf is geprobeerd plannen te maken met inwoners om leuke activiteiten mogelijk te maken. 

Helaas is dat niet gelukt, ondanks de vele gesprekken die hebben plaatsgevonden.” 

 

Waarom is dit niet gelukt? Gaan er voor dit jaar nieuwe pogingen ondernomen worden? 

 

Antwoord:  

Het proces om te komen tot een activiteit verliep moeizaam. De jeugd heeft na verschillende 

pogingen geen initiatief genomen om iets te organiseren, er bleek onvoldoende draagvlak binnen de 

groepen. Daarna zijn er ambtelijk nog extra pogingen gedaan maar de beoogde locatie bleek niet 

geschikt genoeg voor een voorgenomen activiteit. 

 

Vraag 5 

“Inzet politie / beveiliging / team Toezicht en Handhaving 

De politie heeft in de aanloop naar en tijdens de jaarwisseling voor het gehele basisteam De Waarden, 

dus ook in West Betuwe, vele eenheden ingezet. De gemeente heeft de eigen boa’s van team Toezicht 

en Handhaving ingezet in de aanloop naar de jaarwisseling. Aanvullend hebben we beveiligers 

ingehuurd. Zij zijn ingezet in het voortraject (vanaf 18 november en de maand december in de 

weekenden) in met name in Waardenburg. Tijdens de jaarwisseling zelf zijn er ook beveiligers actief 

geweest in Heukelum en bij het vuur in Waardenburg.” 

 

Is er nagedacht hoe je de politie en boa’s meer zichtbaar kunt maken in het voortraject? Hoe versterk 

je de verbinding tussen jongeren (of inwoners algemeen) en politie/boa’s?   
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Wat is de reden dat omwonenden in Waardenburg slechts 2 dagen van te voren zijn ingelicht middels 

huis aan huis brief en niet eerder? 

 

Antwoord: 

Aan de zichtbaarheid van politie en Boa’s is veel aandacht besteed. In december zijn er onder andere 

extra surveillancerondes van team toezicht en handhaving geweest. Verder heeft de wijkagent extra 

diensten in zijn gebied gedraaid. Jongerenwerkers zijn hierbij actief betrokken in een intensieve 

samenwerking. Ook hebben ze contact met sleutelpersonen om de sfeer te peilen en ideeën over 

activiteiten te stimuleren. We hebben dus actief twee sporen gevolgd: enerzijds zoveel mogelijk in 

verbinding staan met de lokale samenleving en anderzijds duidelijk handhaven waar nodig. 

 

De aanvraag voor een ontheffing van het stookverbod is uiteindelijk kort voor de jaarwisseling 

afgehandeld, omdat gewacht moest worden op de noodzakelijke bescheiden en de advisering over de 

aanvraag. We zouden dit graag eerder in beeld willen hebben, opdat we ook tijdig kunnen 

communiceren. De praktijk heeft laten zien dat dit lastig haalbaar blijkt. Daarom is er voor gekozen 

een brief over de verleende ontheffing naar de direct omwonenden te sturen en deze op een aantal 

adressen persoonlijk te bezorgen en toe te lichten. 

 

Vraag 6 

“De totale kostenpost van de schades jaarwisseling bedraagt 32.195 euro (vorige keer 46.450 euro). 

Dit is exclusief 10.000 euro voor de inzet van de buitendienst. De grootste kostenpost is vernield 

straatmeubilair.” 

 

Over welke periode is de kostenpost berekend, alleen oud en nieuw of totaal december?  

 

Antwoord: 

De kostenpost betreft vooral de jaarwisseling zelf (dus de data van 31 december en 1 januari), Een 

beperkt aantal schades is van een eerdere datum. Herstel hiervan vindt plaats na de jaarwisseling om 

een dubbele schade aan een object te voorkomen. 

 

Vraag 7 

“Op basis van de schade-inventarisatie en de evaluatie is besloten om Haaften als vijfde hotspot aan 

te merken bij de volgende jaarwisseling.” 

 

Er staat op basis van de evaluatie. Maar de kern Haaften is hiervoor geen een keer genoemd? Wat is 

definitie van een hotspot? Wat gaan er extra gedaan worden om schade tegen te gaan in de 

zogenoemde hotspots? 

 

Antwoord: 

Haaften was vooraf geen hotspot. Haaften is wel in beeld gekomen bij de inventarisatie van de 

schade. Omdat deze voor het tweede achtereenvolgende jaar hoog was, is besloten om Haaften als 

vijfde hotspot te benoemen.  
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De redenen dat hotspot extra aandacht in de aanpak en de voorbereiding zijn uiteenlopend. Of omdat 

de locatie uit het verleden bekend is, of omdat er extra inzet van hulpdiensten en gemeente nodig 

was, of omdat er bijzondere gebeurtenissen zijn voorgevallen. Daarbij maken we een inschatting voor 

het verloop van de komende jaarwisseling. Het gebiedsteam en de stuurgroep bepalen welke 

maatregelen nodig zijn om de schade te beperken. 

 

Vraag 8 

“Schade inventarisatie en overzicht kosten” 

 

De fractie van LLB ontvangt graag een overzicht van de kosten & schades per kern om een goed 

totaalbeeld te kunnen krijgen. 

 

Antwoord: 

De schades zijn geïnventariseerd en bijgevoegd. Zie bijlage 1. 

 

Vraag 9 

“Communicatie” 

 

Is er gericht gewerkt op doelgroepen? En dan met name Jeugd, welke specifieke (sociale media) 

kanalen zijn er gebruikt om deze doelgroep te bereiken?  

 

Antwoord: 

Binnen de communicatiestrategie is aandacht voor verschillende doelgroepen, zoals tijdens de 

afgelopen jaarwisseling specifiek voor vluchtelingen uit Oekraine. In de evaluatie over communicatie 

is geconstateerd dat we jeugdigen nog beter kunnen benaderen via specifieke kanalen. Hier is een 

traject voor gestart waar tijdens de communicatie over de komende jaarwisseling op ingehaakt kan 

worden. 

 

Vraag 10 

“In de communicatiestrategie extra aandacht besteden aan (meldingsbereidheid in) Beesd. Daarnaast 

ook meer aandacht besteden aan jongeren en ons meer richten op de communicatie kanalen die zij 

gebruiken.” 

 

Waarom alleen in de kern Beesd en niet in gehele gemeente? Meldingen zijn vrij laag. Op welke manier 

wil de gemeente de meldingsbereidheid gaan vergroten?  Er is veel schade ook in andere kernen. 

Waarom wordt dit niet gemeld?  

 

Antwoord: 

Er wordt altijd aandacht gevraagd voor meldingsbereidheid door alle inwoners van de gemeente. 

Grotendeels zijn de hulpdiensten en de gemeente afhankelijk van die meldingen. Komende 

jaarwisseling is er extra aandacht voor Beesd omdat tijdens de laatste jaarwisseling heel concreet 

duidelijk is geworden dat mensen in Beesd veel wisten van plannen die waren gemaakt, maar dat daar 

weinig tot geen signalen van gedeeld zijn terwijl het wel ernstige zaken betrof. 
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In algemeenheid juichen wij een grotere meldingsbereidheid toe. Twee voorbeelden van 

terughoudendheid bij inwoners zijn dat men het idee heeft dat er niets verandert en dat een melder 

niet wil dat hij/zij bekend wordt. Voor het laatste geval benadrukken we vooral de mogelijkheid van 

‘Meld misdaad Anoniem’ (M.).  

 

Vraag 11 

“Acties jaarwisseling 2023/2024. 

Uitvoering geven aan de maatregelen uit het draaiboek.” 

 

Kan de raad inzage krijgen in het draaiboek en plan van aanpak 2023/2024 in vertrouwelijkheid? 

 

Antwoord: 

Het draaiboek is operationeel en bevat details zoals namen, locaties en telefoonnummers en is voor 

de gemeenteraad niet echt van toegevoegde waarde. 
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Bijlage 1: Oud en nieuw schades 2022-2023 
 

Plaats Afvalbak Banden Asfalt Plantenbak Kolken Bebording VAP palen Totaal 

in euro  

Acquoy 1350 
    

160 
 

1510 

Asperen 900 
  

1250 
 

400 
 

2550 

Beesd 450 
   

1700 
  

2150 

Buurmalsen 450 
    

80 
 

530 

Deil 
     

160 
 

160 

Enspijk 
     

80 
 

80 

Est 
        

Geldermalsen 1800 
   

1700 
  

3500 

Gellicum 
        

Haaften 2250 
   

850 
  

3100 

Hellouw 
        

Heesselt 
        

Herwijnen 1350 
      

1350 

Heukelum 1800 425 2000 1250 1700 800 300 8275 

Meteren 900 
    

160 
 

1060 

Neerijnen 
        

Ophemert 450 425 2000 
 

850 800 375 4900 

Opijnen 450 
    

80 
 

530 

Rhenoy 
     

80 
 

80 

Rumpt 
     

160 
 

160 

Spijk 450 
    

160 
 

610 

Tricht 
     

160 
 

160 

Tuil 
     

160 
 

160 

Varik 
     

160 
 

160 

Vuren 450 
    

160 
 

610 

Waardenburg 
     

560 
 

560 
         

Totaal 13050 850 4000 2500 6800 4320 675 32.195 
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Legenda Bedrag in euro 
Afvalbak per stuk  450 
Banden per ophalen en afvoer  425 
Asfalt per locatie  2.000 
Plantenbak per stuk 1.250 
Kolken per stuk 850 
Bebording per stuk  80 
Vap (verkeers) palen per stuk  75 
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