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Onderwerp  

Evaluatie jaarwisseling West Betuwe 2022-2023 

 

Kennisnemen van 

De rapportage “Evaluatie jaarwisseling gemeente West Betuwe 2022-2023”. 

 

Inleiding 

De jaarwisseling 2022-2023 vond weer plaats onder ‘normale’ omstandigheden. In 

vergelijking tot de voorgaande twee jaarwisselingen waren er geen landelijk vuurwerkverbod 

en/of geldende Coronamaatregelen.  

 

Dit dankzij alle voorbereidingen en inzet van de gemeente, jongerenwerk, Halt en de 

hulpdiensten. De reuring die er was, kwam met name uit de kernen Beesd, Heukelum, 

Ophemert en Waardenburg. Deze waren per kern verschillend in omvang en soort. De 

voorbereiding van de jaarwisseling richtte zich vooral op deze kernen en meer algemeen op 

de hele gemeente.  

 

De belangrijkste conclusies uit bijgaande evaluatie (zie bijlage 1) zijn: 

• De jaarwisseling is rustiger verlopen dan vorige jaren. De jaarlijkse extra inspanningen 

lijken effect te hebben. De strategie van enerzijds in verbinding staan en anderzijds 

actieve repressie is de juiste in de aanpak van de jaarwisseling. 

• Het preventief weghalen van grote hoeveelheden brandbare materialen bespaarde veel 

inzet van hulpdiensten en schade of kosten aan gemeentelijke eigendommen. Ook de 

preventieve juridische aanpak lijkt vruchten af te werpen.  

Er was een goede samenwerking tussen politie, brandweer, jongerenwerkers en gemeente in 

de aanloop naar en tijdens de jaarwisseling.  

 

Kernboodschap 

Op 16 januari 2023 zijn de aanpak en het verloop van de jaarwisseling geëvalueerd. Het gaat 

om de voorbereiding op zowel ambtelijk als bestuurlijk niveau. In de bijgevoegde rapportage 

staan de uitkomsten van deze evaluatie. De voorbereiding op de jaarwisseling en de aanpak 
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van overlast rond de jaarwisseling vroegen om zeer veel inspanning. Dit had als doel om 

deze enigszins beheersbaar te laten verlopen. De afgelopen jaarwisseling en de aanloop hier 

naartoe verliepen in een aantal kernen enigszins onrustig. Hoewel het wel rustiger was dan 

voorgaande jaren. 

 

Consequenties 

Niet van toepassing. 

 

Financiën 

Behalve de kosten als gevolg van schades zijn ook kosten gemaakt voor het voorkomen van 

schade en het beperken van overlast. In onderstaande tabel staan alle uitgaven. Van de 

vernielingen doet de gemeente aangifte. Daar waar mogelijk verhalen we  de kosten op de 

veroorzakers. 

 
Onderdeel Bedrag in euro’s 

(exclusief BTW) 

Bedrag in euro’s 

(exclusief BTW) 

 2021-2022 2022-2023 

Extra inzet Halt -- 1.070 

Vuurwerk veiligheid pakketjes -- 930 

Beveiligers 9.250 14.100 

Extra vrachtauto  4.000 5.000 

Inzet drone Waardenburg 1.995 1.995 

Vernielingen en beschadigingen 46.450 32.195 

Herstel schade en arbeid 10.000 10.000 

Folder in krant 750 1.400 

Bijdrage openstelling dorpshuizen  -- 3.255 

   

Totale kosten jaarwisseling  72.445 69.945 

 

Communicatie 

De communicatiestrategie rond de jaarwisseling is geëvalueerd en zetten we voor de 

volgende jaarwisseling weer tijdig in gang. Specifiek naar aanleiding van deze nota is er geen 

aanvullende communicatie.   

 

Vervolg 

De gekozen aanpak en de daartoe benodigde inzet continueren en daar waar mogelijk 

optimaliseren we die. De voorbereidingen voor de komende jaarwisseling starten we naar 

verwachting in april van dit jaar op.  
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1. Rapportage ‘Evaluatie jaarwisseling gemeente West Betuwe 2022-2023’. 

 

Suggestie ter afhandeling 

Voor kennisgeving aannemen. 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe, 

de gemeentesecretaris,                de burgemeester, 

Philip Bosman    Servaas Stoop  
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