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Evaluatie jaarwisseling 2019/2020
1. De genoemde voorstellen meenemen in de aanpak jaarwisseling
2020/2021;
2. Kennisnemen van het sfeerbeeld jaarwisseling 2019/2020;
3. Het voorstel via de ingekomen stukken ter kennisname aanbieden aan
de gemeenteraad.
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Inleiding
Net zoals voorgaande jaren is het verloop van de jaarwisseling geevalueerd. Op basis van deze
evaluatie zijn er enkele voorstellen geformuleerd. Het algemeen beeld is dat de jaarwisseling
rustig is verlopen.
Centrale vraag
Kan het college van B&W instemmen met de voorstellen voor de aanpak jaarwisseling
2020/2021?
Beoogd resultaat (wat)
Het doel is een veilig verloop van oudejaarsdag en de jaarwisseling, waarbij de schade beperkt
wordt en samen het nieuwe jaar ingeluid wordt.
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Voorstellen aanpak jaarwisseling 2020/2021
Op basis van het verloop van de jaarwisseling 2019/2020 en de ervaringen van de politie,
brandweer en de gemeente is het voorstel de volgende punten op te pakken en/of te
continueren voor de volgende jaarwisseling.
communicatiestrategie jaarwisseling 2020/2021 aanpassen aan de ervaringen van
afgelopen jaar. En het voorstel ter kennisname aanbieden aan de gemeenteraad;
wederom een vuurwerkactie in de week voor de jaarwisseling;
tijdens oud & nieuw gezamenlijk toezicht Boa en politie;
bezoeken van risico-adressen voorafgaand aan oud & nieuw door de politie (illegaal
vuurwerk, controle aantal kilo's vuurwerk, etc.);
aanpak vreugdevuren handhaven;
indien van toepassing: aandachtspunten van het muziekevenement meenemen in de
aanvraag voor het komend jaar;
samenwerking tussen de politie/brandweer/gemeente continueren en de bestaande
afspraken nogmaals uit te spreken en schriftelijk te bevestigen.
Argumenten
De huidige aanpak heeft het gewenste effect, namelijk een veilig verloop van de jaarwisseling.
Op sommige punten aan de aanpak worden aangescherpt en worden aangepast aan de
praktijk. Het eenduidig communiceren is van groot belang. De inzet van preventieve
maatregelen hebben de voorkeur op repressieve maatregelen, maar deze worden bij noodzaak
uiteraard ingezet.

Duurzaamheid
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.
Draagviak
Het verloop van de jaarwisseling is met diverse partijen geevalueerd.

Beoogd resultaat (hoe)
De consequenties van het genomen besluit kunnen worden gemeten aan de volgende
indicatoren:
■ het aantal (overlast)meldingen bij de gemeente;
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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.
Financiele consequenties
Kosten / opbrengsten zijn nihil of conform de begroting op dit product. Geen verdere financiele
toelichting nodig.
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
gezamenlijk gevierd, er wordt op elkaar gelet en men spreekt elkaar aan bij ongewenst
gedrag. De aanpak heeft het gewenste effect gehad op het verloop van de jaarwisseling.
Communicatie
Niet van toepassing

Bijlage(n)
1. Sfeerbeeld verloop jaarwisseling 2019/2020;
2. Evaluatie muziekevenement jaarwisseling 2019/2020;
3. VRU-beeld jaarwisseling 2019/2020.
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