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Collegeadvies 

Besluitenregistratie: Postregistratienummer : Z.339973/D.247434 

  Datum inboeken : 

Openbaar  Ja Internet Nee 

naar RAAD Ja OR  Nee 

Communicatie Nee Europese regelgeving Nee 

via COMMISSIE  Nee 

Anders:  
  

 
Onderwerp : Evaluatie jaarwisseling 2022-2023 
  
Advies  : 1. De genoemde voorstellen meenemen in de aanpak jaarwisseling 

2023/2024; 

2. Kennisnemen van de evaluatie jaarwisseling 2022/2023; 

3. Het voorstel via de ingekomen stukken ter kennisname aanbieden aan 

de gemeenteraad. 

 

Datum Ambtenaar Pho Griffier 
Afdelings-

hoofd 

20 februari 2023  C.M. Kock              

 

Additioneel Advies Paraaf: 

  
  

     

 Conform 

advies 

Bespreken Datum Opmerkingen 

Burgemeester  MJ 230306  

Wethouder  HJM 230306  

Wethouder  DdK 230306  

Wethouder  MvdG 230306  

Secretaris DR  230301  

 
 

 

 

Datum vergadering B&W: 7 maart 2023 Agendapunt: O4 

Besluit: 

 

Openbare besluitenlijst B&W-vergadering 7 maart 2023: 

Akkoord, met tekstuele wijziging. Burgemeester gemandateerd. 

 

 

 

Retour naar afdeling op: 

Ter archivering aangeboden op:  
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Inleiding 

Voor u ligt de evaluatie van de jaarwisseling 2022-2023. Op basis van deze evaluatie zijn er 

enkele voorstellen geformuleerd. Het algemene beeld is dat de jaarwisseling rustig en 

feestelijk is verlopen. 

 

Centrale vraag 

Kan het college van B&W instemmen met de voorstellen voor de aanpak jaarwisseling 

2023/2024? 

 

Beoogd resultaat (wat) 

Het doel is een veilig en feestelijk verloop voor, tijdens en na de jaarwisseling, met zo min 

mogelijk overlast en schade. 

 

Kader 

▪ Gemeentewet 

▪ Wetboek van Strafrecht 

▪ Vuurwerkbesluit 

▪ Wet Milieubeheer 

▪ Algemene Plaatselijke Verordening  

▪ Evenementenbeleid 

 

Aanbevelingen 

Op basis van het verloop van de jaarwisseling 2022/2023 en de ervaringen van de politie, 

brandweer en de gemeente is het voorstel de volgende aanbevelingen op te pakken voor de 

volgende jaarwisseling: 

• Gedurende het jaar bewustwording creëren en continueren met het bewerkstelligen van 

een cultuur- en gedragsverandering hoe tegen het vieren van de jaarwisseling wordt 

aangekeken (waaronder het brengen van positief nieuws maar ook meer aandacht 

geven in communicatie voor o.a. vuurwerkvrije zones en vrijwillige vuurwerkvrije 

zones); 

• blijvend faciliteren van initiatieven vanuit de samenleving; 

• vasthouden en aanjagen van bestaande en nieuwe initiatieven vanuit de samenleving 

om zo de breedte van de samenleving beter te bereiken; 

• opnieuw vroegtijdig starten met de voorbereiding op de jaarwisseling in samenwerking 

met de veiligheidspartners; 

• onderlinge informatiepositie politie/gemeente blijven verstevigen. 

 

Argumenten 

De huidige aanpak heeft het gewenste effect, namelijk een veilig en feestelijk verloop van de 

jaarwisseling. Het is nodig om de aanpak op sommige punten aan te scherpen en aan te 

passen aan de praktijk. Voornamelijk het blijvend faciliteren van initiatieven en doorgaan met 

het bewerkstelligen van een cultuurverandering op lange termijn is van belang. Hierbij blijft 

duidelijke communicatie en het gezamenlijk pakken van de verantwoordelijkheid noodzakelijk. 

De inzet van preventieve maatregelen hebben de voorkeur op repressieve maatregelen, maar 

deze worden bij noodzaak uiteraard ingezet.  

 

Duurzaamheid en Inclusie 

Mens: een goed verloop van de jaarwisseling levert een positieve bijdrage aan een veilig en 

leefbaar Woudenberg. 

Markt: het voorstel leidt tot minder schade aan de gemeentelijke – en particuliere 

eigendommen. 

 

Maatschappelijke participatie 

Het verloop van de jaarwisseling is met diverse partijen geëvalueerd.  

 

 

 



Geprint op: 08-03-2023 11:19:49 uur  3/3 

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.  

 
Financiële consequenties             

Om voor een rustige en veilige jaarwisseling te zorgen, is structureel 15.000 euro begroot voor 

de preventieve en repressieve maatregelen. 

 

Aanpak/uitvoering 

Na vaststelling van het voorstel de bevindingen/aanpassingen meenemen in de aanpak 

jaarwisseling van volgend jaar.  

 

Conclusie 

De aanpak past bij de inwoners van de gemeente Woudenberg. De jaarwisseling wordt in 

samenhorigheid gevierd, de spelregels worden zoveel mogelijk gevolgd en de 

verantwoordelijkheid wordt gepakt. De aanpak heeft het gewenste effect gehad op het verloop 

van de jaarwisseling. 

 

Communicatie 

Niet van toepassing 

 

Bijlage(n) 

1. Evaluatie jaarwisseling 2022/2023 inclusief bijlagen. 

        - Bijlage 1 Evaluatie tentfeest jaarwisseling 2022-2023 

    - Bijlage 2 Factsheet carbidschieten 2022  

    - Bijlage 3 Social media berichten Jaarwisseling Insta LinkedIn  

    - Bijlage 4 Social media berichten Jaarwisseling Facebook 

        - Bijlage 5 Social media berichten Jaarwisseling Twitter 

        - Bijlage 6 Overzicht Nieuwsmedia Jaarwisseling 

 

 

 

 

 


