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Aanpak jaarwisseling 2017/2018 

1. Akkoord gaan met het plan van aanpak jaarwisseling; 
2. Akkoord gaan met het inzetten van twee toezichthouders tijdens de 
jaarwisseling; 
3. Akkoord gaan om de kosten voor de twee toezichthouders te dekken uit het 
budget integrale veiligheid; 
4. Het plan van aanpak via de ingekomen stukken, ter kennisname, 
aanbieden aan de gemeenteraad. 

D a t u m Ambtenaa r A fde l i ng Pho Gr i f f ie r A fde l i ngs 
hoo fd 

09-11-2017 K. Hendriks B&O 

Add i t i onee l Adv ies Paraaf : 

Interne Dienstverlening (financien) 
Kwaliteit & Advies (communicatie) 

Conform 
advies 

Bespreken Datum Opmerkingen 

Burgemeester 
Wethouder 
Wethouder 
Secretar is 

Datum vergadering B&W: Agendapunt: 
Besluit: 

Openbare besiuitenlifst 14-11-2017 
Akkoord met advies. Graag persbericht 
bijvoegen. 

Retour naar afdeling op: 

15 NOV. 201\ 

Ter archivering aangeboden op: 

Geprint op: 09-11-2017 10:ll:55uur C:\Users\kimmh\AppData\Local\Temp\17\DMS2640AF00.d 



Inleiding 
De jaarwisseling is landelijk het grootste evenement in Nederland. Bij dit evenement gaat een 
groot deel van de Nederlandse bevolking jaarlijks in feestelijke stemming de straat op of viert 
in gelegenheden of thuis uitbundig het nieuwe jaar. Bij dit feest vallen ieder jaar 
vuurwerkgewonden, daarnaast lopen de schades op tot miljoenen euro's. Ook is er in heel 
Nederland sprake van veel aanhoudingen. Dat maakt de jaarwisseling tot een groot risico
evenement van Nederland. 
Om de jaarwisseling in Woudenberg veilig te laten verlopen is er net zoals voorgaande jaren 
een aanpak jaarwisseling ontwikkeld. Hierin staan de zowel de preventieve als de repressieve 
maatregelen in beschreven. 

Wat is er dit jaar anders? 
Eind april 2017 is via de Woudenberger en social media gezocht naar een organisator voor het 
muziekevenement tijdens de jaarwisseling. Hierop heeft één Woudenbergse ondernemer 
gereageerd. 
Na diverse pogingen om de aanvraag en aanverwante stukken compleet te krijgen, is begin 
september besloten de vergunning te weigeren omdat deze stukken ontbraken. Een 
evenementenvergunning kan niet worden afgegeven als op basis van de gegevens niet kan 
worden bepaald of het evenement op een ordentelijke of veilige wijze zal verlopen en welke 
maatregelen er worden ingezet om hiervoor zorg te dragen. 
Het college heeft nog gezocht naar alternatieve mogelijkheden om toch het Nieuwjaarsfeest 
mogelijk te maken, maar dat is niet gelukt. 

Centrale vraag 
Kan het college instemmen met de aanpak jaarwisseling en het inzetten van twee 
toezichthouders in het centrum van Woudenberg en bij de hotspots tijdens de jaarwisseling? 

Beoogd resultaat (wat ) 

Het doel is een veilig verloop van oudejaarsdag en de jaarwisseling. 

Kader 
Gemeentewet 
Wetboek van Strafrecht 
Vuurwerkbesluit 
Wet Milieubeheer 
Algemene Plaatselijke Verordening 

Argumenten 
Naar verwachting komen veel Woudenbergers elkaar gelukkig nieuwjaar wensen op een 
centrale plek in het centrum of op andere locaties in het dorp. Om een oogje in het zeil te 
houden, worden er toezichthouders ingezet, net zoals bij het muziekevenement aan de Willem 
de Zwijgerlaan. 
Daarnaast is de inzet van communicatiemiddelen essentieel bij de aanpak jaarwisseling. 
Waarbij centraal staat het bieden handelingsperspectief aan burgers. 

Er worden diverse middelen ingezet om de jaarwisseling op een goede wijze te laten verlopen. 

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

Over het muziekevenement heeft er afstemming plaatsgevonden met de gemeenteraad. 

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

1. het aantal (overlast)meldingen bij de gemeente en de politie; 
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2. het aantal incidenten; 
3. het aantal constateringen van de toezichthouders; 
4. het aantal acties van de toezichthouders; 
5. het aantal uitrukken van de brandweer; 
6. aantal inzetten van de nooddienst en/of beschikbaarheidsdienst gemeente 

Woudenberg; 

7. de hoogte van de kosten door vernielingen, zowel particulier als gemeentelijk. 

Financiële consequenties 
De kosten voor toezichthouders worden geboekt op het budget dat beschikbaar is gesteld voor 
het muziekevenement. In de begroting van 2018 blijft het budget beschikbaar voor een 
evenement tijdens de jaarwisseling. 
Uitgaven Afwijking t.o.v. 

begroting (€) 
Programma/ 
Product 

Incidenteel/ 
Structureel 

Rapporteren aan 
raad d.m.v. 

-€ 2.240 € 0 3. Veiligheid Incidenteel Informeren 

De dekking van de kosten komt voor € 2.240,- uit product [Integrale veiligheid, overige 
uitgaven. 

Dit heeft geen gevolgen voor de doelstellingen van dit product. Zie toelichting bij beleidsdeel.  

Incidenteel 

De uitgaven zijn incidenteel. 

Aanpak/uitvoering 
Nadat het college van B&W akkoord gaat, moeten er een afspraak worden gemaakt met MB-all 
over de mogelijke inzet van twee toezichthouders tijdens de jaarwisseling. Daarnaast worden 
de genoemde communicatieacties uitgevoerd. De aanpak jaarwisseling wordt besproken met 
de politie en er worden werkafspraken gemaakt over de samenwerking met de 
toezichthouders. 
Conclusie 
De aanpak jaarwisseling en de inzet van twee toezichthouders sluit aan bij de wensen van de 
gemeenteraad. 

Communicatie 

Afdeling communicatie is betrokken geweest bij het ontwikkelen van de aanpak jaarwisseling. 

Bi j lage(n) 
1. Aanpak jaarwisseling 2017/2018 
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