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Vergadering B&W | openbaar : 25-08-2020 
Besluit:

5 1. Akkoord gaan met de bijgevoegde communicatiestrategie jaarwisseling 
2020-2021;
2. De communicatiestrategie jaarwisseling 2020-2021 via de ingekomen 
stukken, ter kennisname, aanbieden aan de gemeenteraad.

Gemeente
Woudenberg

Retour naar afdeling op:

Ter archivering aangeboden op:

initiatief
Besluitenregistratie; Postregistratienummer : 035115893

OS Datum inboeken 11 augustus 2020
Openbaar Ja Internet Nee
naar RAAD Ja OR Nee
Communicatie Nee Europese regelgeving Nee
via COMMISSIE Nee

Anders:

Datum Ambtenaar Pho Griffier Afdelings-
hoofd

27-8-2020 K. Hendriks

Additioneel Advies Paraaf:

N.V.T.

Conform 
advies

Bespreken Datum Opmerkingen

Burgemeester TC 12/8
Wethouder PdK 17/8
Wethouder MT 17/8 Ivm ontbreken aula als 

vuurwerkvrije zone
Wethouder AV 17/8
Secrete r is SvdM 12-8 Enkele tekstuele wijzigingen 

verwerken (zie opmerkingen in 
notitie)
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Inleiding
Op basis van de evaluatie van de afgelopen jaarwisseling is besloten de communicatiestrategie 
aan te passen. Er worden alleen reeds beschikbare middelen ingezet, zoals de website en 
social media. Omdat het niet bekend is of het Coronavirus tijdens de jaarwisseling nog in ons 
land is, zijn er twee kernboodschappen geformuleerd.
Daarnaast staan in de communicatiestrategie het handelingsperspectief, de geldende regels en 
de te nemen maatregelen. Dit is in het bij bijgevoegde plan verder uitgewerkt.

Centrals vraag
Kan het college van B&W instemmen met de communicatiestrategie jaarwisseling 2020-2021?

Beoogd resultaat (wat)
Het doel is een veilig en feestelijk verloop van de jaarwisseling, waarbij iedereen zich houdt 
aan de spelregels.

Argumenten
De communicatiestrategie geeft inzicht wat regels zijn voor en tijdens de jaarwisseling en 
welke maatregelen er worden ingezet om de overlast tot minimum te beperken. Daarbij staat 
de kernboodschap centraal.
Bij het opzetten van de communicatiestrategie is gebruik gemaakt van de zogeheten leefstijien 
om te bepalen welke communicatiemiddelen wij inzetten, zodat deze aansluit bij de wens van 
de inwoners.

Financiele consequenties
Kosten / opbrengsten zijn nihil of conform de begroting op dit product. Geen verdere financiele 
toelichting nodig.

Duurzaamheid en Inclusie
Mens: een goed verloop van de jaarwisseling levert een positieve bijdrage aan een veilig en 
leefbaar Woudenberg.

Maatschappelijke participatie
De communicatiestrategie jaarwisseling is intern afgestemd.

Beoogd resultaat (hoe)
De consequenties van het genomen besluit kunnen worden gemeten aan de volgende 
indicatoren:

■ het aantal (overlast)meldingen bij de gemeente;
■ het aantal (overlast)meldingen de politie;
■ het aantal incidenten;
■ het aantal constateringen van de toezichthouder(s) (zowel Boa als de politie);
■ het aantal acties van de toezichthouders;
- het aantal uitrukken van de brandweer;
■ aantal inzetten van de nooddienst en/of beschikbaarheidsdienst gemeente 

Woudenberg;
■ de hoogte van de kosten door vernielingen, zowel particulier als gemeentelijk.

Kader
■ Gemeentewet
■ Wetboek van Strafrecht
■ Vuurwerkbesluit
" Wet Milieubeheer
■ Algemene Plaatselijke Verordening
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Communicatie
Afdeling communicatie is betrokken geweest bij het ontwikkelen van de communicatiestrategie 
jaarwisseling 2020-2021.

Conclusie
De communicatiestrategie jaarwisseling 2020-2021 sluit aan bij de aandachtspunten uit de 
evaluatie van de jaarwisseling van vorig jaar en sluit aan bij de leefstijien van de inwoners van 
Woudenberg.

Aanpak/uitvoering
Nadat het college van B&W akkoord gaat, worden de communicatiemiddelen voorbereid, zodat 
deze conform de voorgestelde planning kunnen worden uitgevoerd. Daarnaast wordt de 
communicatiestrategie besproken met de politie en de brandweer.
Als laatste worden met de politie afspraken gemaakt over de actie rondom illegaal vuurwerk en 
de vuurwerkactie in het algemeen.

Bijlage(n)
1. Communicatiestrategie jaarwisseling 2020-2021.


