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Onderwerp  
Jaarwisseling West Betuwe 2020-2021.  
 

Kennisnemen van 
- De evaluatie van de aanpak jaarwisseling 2020-2021 voor het beperken en voorkomen van overlast. 
- De reactie op de artikel 50 Regelement van Orde (RvO) vragen van Dorpsbelangen West Betuwe en 
Lokaal Leefbaar Belang West Betuwe. 
 

Inleiding 
De afgelopen jaarwisseling was dit keer extra bijzonder vanwege het landelijk vuurwerkverbod en 
Corona. De jaarwisseling is, mede dankzij alle voorbereidingen en inzet van gemeente en hulpdiensten, 
in operationele zin relatief positief verlopen. Met name de kernen Waardenburg en Beesd waren hierop 
een uitzondering. Dit alles blijkt uit de interne evaluatie.  
 
In de aanloop naar de jaarwisseling was het vrijwel in alle kernen rustiger, met vuurwerk en brandjes, 
dan in de voorgaande jaren. De voorbereiding van de jaarwisseling heeft in algemene zin veel 
inspanning gevraagd en gekregen.  
 
Door Dorpsbelangen West Betuwe zijn op 10 januari 2021, conform artikel 50 RvO, vragen gesteld. Op 
15 januari 2021 zijn er vragen gesteld door Lokaal Leefbaar Belang West Betuwe, ook conform artikel 
50 RvO. 
 

Kernboodschap 
De jaarwisseling is, mede dankzij alle voorbereidingen en inzet van gemeente en hulpdiensten, in 
operationele zin relatief positief verlopen. Met name de kernen Waardenburg en Beesd waren hierop 
een uitzondering. 
 

Consequenties 
- De evaluatie geeft een breed inzicht in de aanpak van de jaarwisseling 
In de bijlage staat de evaluatie van de aanpak jaarwisseling 2020-2021. De aanpak is integraal 
vormgegeven, met een actieve bijdrage vanuit de politie, de brandweer, jongerenwerkers en 
verschillende teams van de gemeente. 
- De evaluatie bevat conclusies en acties voor de komende jaarwisseling 
Een evaluatie voor dit jaarlijks terugkerende ‘evenement’ is nodig aangezien het veel impact heeft in 
onze gemeente. Door het effect van maatregelen te bekijken en de tekortkomingen van de aanpak te 
onderzoeken, ontstaat een basis voor de aanpak van de komende jaarwisseling. Op deze aanpak zijn 
altijd de nodige (landelijke) ontwikkelingen van invloed. Zo waren het landelijke vuurwerkverbod en de 
Corona maatregelen van invloed op de afgelopen jaarwisseling. 
- Samenwerken is noodzakelijk  
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Bij de aanpak van overlast rond de jaarwisseling is samenwerking cruciaal. Hierbij gaat het intern om 
meerdere teams en afdelingen, maar ook extern met vooral brandweer en politie. Het gaat niet alleen 
om de openbare orde & veiligheid maar ook om leefbaarheid, gebiedsbeheer en jongerenwerk.  

 

Financiën 
De gemeente West Betuwe heeft in de begroting voor de oud- en nieuwviering structureel een budget 
van 47.250 euro opgenomen. Van dit bedrag is 15.000 euro gereserveerd voor schades/ vernielingen. 
De schade aan gemeentelijke eigendommen bedraagt 70.000 euro (inclusief herstel, arbeid en 
exclusief BTW; vorig jaar was dit 110.000 euro) in de periode 1 december 2020 tot en met 8 januari 
2021.  
 
De kosten zitten met name in vernielingen van verkeersborden, afvalbakken en straatwerk (veel 
kolken) en/of straatmeubilair. Van de vernielingen is aangifte gedaan. Vooralsnog zijn er geen daders 
bekend om deze kosten op te verhalen. 
 

Communicatie 
In de aanloop naar de jaarwisseling heeft de nodige communicatie plaatsgevonden op alle 
beschikbare kanalen om bij te dragen aan een preventieve aanpak. Zo is bijvoorbeeld via het Weekblad 
West Betuwe een open brief van de burgemeester verspreid. Er zijn diverse vlogs gemaakt, er is huis-
aan-huis een duurzame folie ballon verspreid en er is via de social media veelvuldig aandacht 
gevraagd voor het doen van meldingen. Tot slot is er een campagne Meld Misdaad Anoniem 
gehouden om te stimuleren anoniem melding te kunnen doen.  
 
Daar waar mogelijk is contact gelegd met inwoners. De samenwerking tussen de betrokkenen van de 
aanpak van de jaarwisseling was goed. Dit heeft een positieve bijdrage geleverd aan het voorkomen 
van overlast. 
 
Inwoners worden in de loop van 2021 weer actiever betrokken in de aanloop naar de volgende 
jaarwisseling, binnen de van toepassing zijnde Corona maatregelen. 
 

Vervolg 
De gekozen aanpak en de daartoe benodigde inzet wordt voor de komende jaarwisseling 
gecontinueerd en daar waar mogelijk geoptimaliseerd. De voorbereidingen voor de komende 
jaarwisseling worden in het najaar weer opgestart.  
 

Bijlagen 
1. Evaluatie jaarwisseling 2020-2021. 
2. Reactie op de vragen van Dorpsbelangen West Betuwe conform artikel 50 RvO. 
3. Reactie op de vragen van Lokaal Leefbaar Belang West Betuwe conform artikel 50 RvO. 
 
Suggestie ter afhandeling 
Voor kennisgeving aannemen. 
 
Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe, 
de secretaris,                         de burgemeester, 
 
 
 
 
Karen Coesmans   Servaas Stoop  


