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Onderwerp  

Evaluatie jaarwisseling 2019-2020. 

 

Kennisnemen van 

De evaluatiejaarwisseling 2019-2020 en bijbehorend persbericht. 

 

Inleiding 
De jaarwisseling in West Betuwe is relatief beheersbaar verlopen. Toch blijft de jaarwisseling een 
bijzondere, potentieel gevaarlijke en onvoorspelbare nacht. De politie heeft met name in de aanloop 
naar, maar ook tijdens de jaarwisseling veel tijd moeten steken om (kleine) incidenten te bestrijden. De 
jaarwisseling vraagt elk jaar om een gedegen voorbereiding. Net zoals voorgaande jaren wordt er 
teruggekeken naar de voorbereidingen op, het verloop van en de aanbevelingen voor de aankomende 
jaarwisseling (zie bijlage 1). 

 

Kernboodschap 
Een beeld / inzicht geven in het verloop van de  jaarwisseling 2019-2020, inclusief een kostenoverzicht 
en de belangrijkste conclusies, feiten en acties / aandachtspunten op een rij. 

 

Consequenties 

Niet van toepassing.  

 

Financiën 

Niet van toepassing.  

 

Communicatie 
Door Team Communicatie is een concept persbericht (bijlage 2) voorbereid.  

 

Vervolg 
De gekozen aanpak en de daartoe benodigde inzet, in ieder geval voor de komende jaarwisseling, 
continueren en daar waar mogelijk optimaliseren. 

 

Bijlage(n) 

Bijlage 1: Evaluatie Jaarwisseling Gemeente West Betuwe 2019-2020 

Bijlage 2: Persbericht 
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Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe, 

de secretaris,    de burgemeester, 

Karen Coesmans   Servaas Stoop 
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Bijlage 1: Evaluatie Jaarwisseling Gemeente West Betuwe 2019-2020 
 
Algemeen beeld 
De afgelopen jaarwisseling is ondanks de hoge schades, mede dankzij de voorbereidingen en inzet 
van de gemeente en de hulpdiensten, in operationele zin relatief positief verlopen. Dit blijkt uit de 
interne evaluatie. In de aanloop naar de jaarwisseling was het met name in Ophemert onrustiger met 
vuurwerk en brandjes dan in de voorgaande jaren. Ook heeft de voorbereiding van de jaarwisseling in 
algemene zin veel tijd gevraagd en gekregen.  
  
De aanpak 
De jaarwisseling 2019-2020 is op de volgende wijze aangepakt: 
 

- Ambtelijke lokale voorbereiding in het voorjaar en najaar 2019. 
- Uitwerking specifieke projecten in separate werkgroepen voor de hotspot kernen 

Waardenburg, Ophemert, Beesd en Herwijnen in november en december 2019. 
- Bestuurlijke operationele voorbereiding door de burgemeester, team IVR, politie en brandweer 

(december 2019). 
- Evaluatie (januari 2020). 

 
Financiën 
De gemeente West Betuwe heeft in de begroting voor de oud- en nieuwviering structureel een budget 
van 47.250 euro opgenomen.  
 
Politie 
De politie heeft in de aanloop naar en tijdens de jaarwisseling voor het gehele basisteam De Waarden, 
maar ook in West Betuwe, diverse eenheden ingezet. In de meeste kernen is de jaarwisseling prima 
verlopen. De door de gemeente ingehuurde toezichthouders hebben hieraan ook, in zowel het 
voortraject als tijdens de jaarwisseling, hun preventieve bijdrage geleverd.  
 
Brandweer 
De brandweer is deze jaarwisseling (tussen 31 december 2019, 19.00 uur en 1 januari 2020, 07.00 uur) 
twaalf keer uitgerukt. Bij deze uitrukken van de brandweer ging het om de kernen: 
 

Kern Waar / soort brand  

Waardenburg  Steenweg / buitenbrand 

Waardenburg Zandweg / buitenbrand - afval 

Waardenburg Donjon / buitenbrand 

Waardenburg Steenweg / buitenbrand 

Waardenburg Koningin Julianaweg / afval 

Waardenburg Prins Willem Alexanderstraat / buitenbrand 

Waardenburg Prins Willem Alexanderstraat / buitenbrand - afval 

Waardenburg Achterweg / buitenbrand 

Meteren  Oosterhof / buitenbrand  

Beesd Dorpsplein / aanhanger  

Tuil Sint Antoniusstraat / buitenbrand 

Enspijk  Klemweg / buitenbrand – afval  

 
In de aanloop naar de jaarwisseling (01-12-2019 00.00 uur tot 31-12-2019 19.00 uur) is de brandweer 
48 uitgerukt. 
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Afwijkend brandbeleid 
In tegenstelling tot de voorgaande jaarwisseling is er geen sprake geweest van afwijkend beleid bij 
branden in de aanloop naar de jaarwisseling. In de aanloop naar de jaarwisseling waren met name in 
Ophemert en Waardenburg meerdere buitenbrandjes. Dit aantal was hoger dan in de 
jaarwisselingnacht zelf. De aanleiding hiervoor kent verschillende gedachtegangen, wel te weten: 
traditie, de kick en het kat-en-muisspel met de hulpdiensten. Er zijn door o.a. de Boa’s en de 
gebiedsbeheerder extra rondes gemaakt in West Betuwe. Het doel hiervan was extra oren en ogen en 
preventieve activiteiten, mede om opslaglocaties van brandbaar materiaal vroegtijdig te signaleren en 
direct op te ruimen.  
 
Vreugdevuren  
Het regionaal beleid ten aanzien van vreugdevuren is: niet, tenzij. Voor deze tenzij geldt: wie een 
vreugdevuur wil afsteken, moet een ontheffing aanvragen in het kader van de Wet milieubeheer en de 
Algemene Plaatselijke Verordening. In zowel Varik als Waardenburg is hier gebruik van gemaakt. Bij 
alle andere vuren is er sprake van een overtreding, echter in het kader van de openbare orde en 
veiligheid, hebben de politie en brandweer in afstemming met de gemeente in Ophemert een 
vreugdevuur toegestaan. Bij andere vuren / brandjes is op het moment zelf een inschatting gemaakt 
wanneer handhavend optreden of gecontroleerd laten (uit)branden aan de orde was.  
 
Cameratoezicht en afsluiting Waardenburg  
Voor het vierde achtereenvolgende jaar is er in de kern Waardenburg op een strategische locatie door 
de politie cameratoezicht geplaatst. In de overige kernen is geen cameratoezicht ingezet. Ook was er 
een adviesroute ingesteld met het oog op een veilige doorgang om de bekende kruising in 
Waardenburg heen.  
 
Activiteiten / feestelijkheden 
Gedurende de jaarwisseling waren er diverse festiviteiten en activiteiten, die verzocht hebben om een 
financiële bijdrage van de gemeente.  De gemeente heeft deze bijdrages toegekend. Er is  in het totaal  
3.500 euro beschikbaar gesteld. 
 
Voor de komende jaarwisseling wordt wederom ingestoken om onder regie van de gemeente, samen 
met de politie, brandweer en sleutelfiguren uit bepaalde kernen in gesprek te gaan. Het doel hiervan is, 
om in gezamenlijkheid te kijken op welke manier er binnen de gemeenschap zelf draagvlak kan 
worden gecreëerd om iets te organiseren. Behoeften en wensen peilen is een eerste stap om te 
motiveren. De inwoners zijn leidend in deze en de gemeente en hulpdiensten faciliteren.  
 
Meldingen en aangiften  
Er heeft een aanhouding plaatsgevonden in Beesd in verband met een mishandeling en een 
aanhouding in Waardenburg voor het slepen met brandbaar materiaal. In Waardenburg is een 
verkeersbord opgeblazen en is een particuliere schutting op het vuur geëindigd. Met behulp van 
camerabeelden heeft de politie onderzoek gedaan om hier op door te pakken. Vier adressen van de 
Groenestraat in Ophemert hebben, met oog op het faciliteren van openbare orde verstoringen, een 
waarschuwingsbrief ontvangen van de burgemeester. Deze is persoonlijk uitgereikt door de wijkagent. 
 
Toezichthouders / beveiligers 
De gemeente heeft in de aanloop naar de jaarwisseling voor de vier hotspot kernen Waardenburg, 
Ophemert, Beesd en Herwijnen meerdere beveiligingskoppels ingehuurd. Dit om in de avonduren als 
oor- en oogfunctie, ter ondersteuning van de politie, maar ook preventief en vanuit sociaal aspect te 
fungeren. In de nacht van de jaarwisseling zelf zijn door heel West Betuwe 18 beveiligers (9 koppels) 
ingezet (waarvan drie met bodycam uitrusting). In de voorbereidingen naar de komende jaarwisseling 
wordt in principe alleen nog geïnvesteerd in inzet in het voortraject.  
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Geweld tegen ambtenaren in functie  
Tijdens deze jaarwisseling is geen geweld tegen ambtenaren in functie gepleegd.  
 
Inzamelingsacties vuurwerkresten / kerstbomen en opruimen 
De vuurwerkverkooppunten in de gemeente hebben de vuurwerkzakken actie, beschikbaar gesteld 
door de Avri voor het inzamelen van vuurwerkresten op eigen initiatief en naar voorbeeld van de 
voorgaande jaren voortgezet. Er waren te weinig zakken, bij de volgende jaarwisseling wordt dit eerder 
georganiseerd en afgestemd. Er zijn geen kerstbomen ingezameld. Het vuurwerkafval is in de meeste 
gevallen na 2 januari opgeruimd, tenzij het een gevaar betrof voor de openbare orde en veiligheid. De 
insteek is om deze werkwijze de volgende jaarwisseling te continueren.  
 
Veiligheidspakketjes 
Alle basisscholen (groepen 7 en/of 8) hebben de week voorafgaande aan de Kerstvakantie 
veiligheidspakketjes uitgedeeld gekregen. In deze pakketjes zaten drie veiligheidslonten, een 
veiligheidsbril, een gebruiksaanwijzing voor het afsteken van vuurwerk, een afvalzak en oordopjes. 
 
Extra vrachtauto  
Ook dit jaar is weer een extra vrachtauto ingehuurd om opruimwerkzaamheden te verrichten, waardoor 
de buitendienst grotendeels werd ontlast. De aansturing hiervan geschiedde via de politie, die ook de 
meldingen binnenkrijgt en ter plaatse al dan niet in samenspraak met de brandweer de noodzaak kan 
inschatten. De inzet van deze extra vrachtauto, tot ongeveer 04.00 uur, is als positief ervaren.  
 
Vuurwerk en vuurwerkverboden 
De toename van zwaarder illegaal vuurwerk en de overlast op sommige locaties van 
consumentenvuurwerk blijft een punt van aandacht. Er waren geen vuurwerkvrije zones, vanwege de 
problemen met de handhaafbaarheid. Wel was er sprake van zwaar (illegaal) vuurwerk. Dit heeft in 
sommige gevallen adequaat optreden onmogelijk gemaakt en heeft ook voor de nodige schade heeft 
gezorgd aan onder andere twee woningen in Meteren. 
 
Communicatie / media 
Dit jaar is huis aan huis een flyer verspreid. Ook is via alle basisscholen, aan de ouders van alle 
leerlingen, een brief van de burgemeester uitgereikt. Ook is via de social media veelvuldig aandacht 
gevraagd voor het doen van meldingen en tenslotte is via de media aandacht gevraagd (en deze is ook 
gekregen) voor alle preventieve acties die de gemeente (de burgemeester) heeft genomen. 
 
Vernielingen en beschadigingen van / aan gemeentelijke eigendommen  
De schade aan gemeentelijke eigendommen bedraagt 89.000 euro (inclusief herstel, arbeid en 
exclusief BTW) in de periode 1 december tot en met 8 januari 2020. 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  
 
Vorig jaar bedroeg de schade van 31 december 2018 op 1 januari 2019 circa 20.000 euro. Dit jaar gaat 
het om een bedrag van 32.000 euro. Van de jaarwisseling 2018-2019 is er geen beeld van de totale 
schades in het voor- en na traject. 
 
Behalve de kosten als gevolg van schade zijn er ook kosten gemaakt bij de voorbereiding. In 
onderstaande tabel zijn alle uitgaven opgesomd. 
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Totale kosten  

Onderdeel Bedrag in 
euro’s 

(exclusief 
BTW) 

Financiële bijdrages activiteiten / evenementen  3.500 

Veilig vuurwerkpakketjes  1.440 

Toezichthouders / beveiligers 10.690 

Extra auto GNL  3.750 

Vernielingen en beschadigingen (met herstel en arbeid)  89.000 

Communicatie    2.000 

  

Totale kosten jaarwisseling  110.380 

 
De belangrijkste conclusies, feiten en acties / aandachtspunten op een rij 

 Er heeft geen geweld tegen ambtenaren / hulpverleners plaatsgevonden. 

 Het afwijkend brandbeleid is niet toegepast.  

 De wens is om de ingehuurde extra auto voor de komende jaarwisseling wederom in te zetten. 

 Illegaal en zwaar vuurwerk is een blijvende zorg. 

 In de voorbereidingen naar de komende jaarwisseling is de intentie om de ingehuurde 
toezichthouders / beveiligers alleen nog in te zetten in het voortraject van de jaarwisseling. 

 Het vuurwerkafval is in de meeste gevallen pas na 2 januari opgeruimd, tenzij het een gevaar 
betrof voor de openbare orde en veiligheid. De insteek is om deze werkwijze de volgende 
jaarwisseling weer te continueren. 

 Veiligheidspakketjes zijn een blijvende wens, mits er voldoende financiële ruimte is.  

 Er worden tijdig voldoende vuurwerk afvalzakken besteld en verspreid. 

 De omvang van het schadebedrag is 89.000 euro  (incl. herstel, arbeid en excl. BTW). 
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Bijlage 2: Persbericht  

 
Geldermalsen, .. maart 2020 
 
 
 

----------------------------------------------------------------------PERSBERICHT--------------------------------------------------------------------- 

 
 

Explosief bedrag aan schade jaarwisseling  
 
In de gemeente West Betuwe is rondom de jaarwisseling voor 89.000 euro schade aangericht door 
vuurwerk, vernielingen en brandstichting.  Daders zijn niet bekend. De rekening is dus voor de 
gemeenschap. 
 
Burgemeester Servaas Stoop is geschrokken van dit bedrag: “Dit was mijn eerste jaarwisseling in West 
Betuwe. Voor velen is dat een feestelijk moment. Ik baal van het explosieve bedrag aan schade. Dit 
geeft een nare nasmaak. De rekening is voor de gemeenschap. Ik had dit geld liever besteed aan iets 
moois voor West Betuwe.” 
 
Schade 

De gemeente is druk bezig met het vervangen van de verkeersborden, afvalbakken en kolken. Met een 

kolk wordt regenwater van de straat afgevoerd. Medio december is het net vernieuwde asfalt in Tuil 

zwaar beschadigd. De totale schade aan gemeentelijke eigendommen is 89.000 euro. Dit is inclusief 

de aanschaf van nieuw materiaal en kosten voor arbeid. Servaas Stoop: “Er zijn geen daders bekend 

om deze kosten op te verhalen. De gemeente heeft wel aangifte gedaan. In een groot aantal kernen is 

geen schade aangericht. Daar ben ik heel blij mee.  

 

Communicatie 

De gemeente heeft in november en december aandacht gevraagd extra alert te zijn. Er is huis aan huis 

een flyer verstuurd. Bureau Halt en de toezichthouders zijn langsgegaan bij alle basisscholen. Daar 

deelden zij ook een brief uit gericht aan alle ouders. Ook is via sociale media aandacht gevraagd voor 

alle preventieve acties. “We zijn langs de scholen gegaan om jongeren bewust te maken van de 

risico’s van vuurwerk. We wilden ze stimuleren vuurwerk verantwoord te gebruiken. Met de 

hulpdiensten zetten wij ons in voor een veilige woonomgeving. Dat kunnen wij echter niet alleen. 

Daarom is de hulp van de inwoners hard nodig. Zij zijn de extra oren en ogen in de samenleving. 

Helaas heeft alle inzet niet voldoende geholpen bij het voorkomen van de schade. Hopelijk zullen de 

nieuwe landelijke regels dit jaar leiden tot een ‘normaal’ beeld”, aldus de burgemeester. 

 

 

---------------------------------------------------------------- EINDE PERSBERICHT--------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 


