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Inleiding 
Voor u ligt de evaluatie van de jaarwisseling Op basis van deze evaluatie zijn er enkele 
voorstellen geformuleerd om de jaarwisseling veilig te laten verlopen.

Centrale vraag 
Kan het college van B&W instemmen met de voorste/len voor de aanpak jaarwisseling 
2022/2023?

Beoogd resultaat 
Het doel is een veilig verloop van oudejaarsdag en de jaarwisseling, waarbij de schade beperkt 
wordt en samen het nieuwe jaar ingeluid wordt.

Kader 
I Gemeentewet 

Wetboek van Strafrecht 
Vuurwerkbesluit 
Wet Milieubeheer 
Algemene Plaatselijke Verordening 
Evenementenbeleid 

Aanbevelingen jaarwisseling 2022/2023 
Op basis van het verloop van de jaarwisseling 2021/2022 en de ervaringen van de politie,
brandweer en de gemeente is het voorstel de volgende aanbevelingen op te pakken voor de 
komende jaarwisseling.

o vroegtijdig in gesprek met inwoners over de jaarwisseling;
o aanjagen van initiatieven vanuit de samenleving om de jaarwisseling veilig te laten 

vedopen;
o faciliteren van initiatieven vanuit de samenleving;

vroegtijdig starten met de voorbereiding op de jaarwisseling in samenwerking met de 
veiligheidspartners;
onderlinge informatiepositie politie/gemeente verstevigen;

o verstevigen van de ambtelijke capaciteit.

De gemeenteraad wordt op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen tijdens de 
vergaderingen via informatie vanuit het college van 

Argumenten 
De jaarwisseling is, ondanks de voorbereidingen en de diverse acties, niet goed en veilig 
verlopen. Door de bovenstaande aanbevelingen op te pakken, betrekken wij wederom de 
samenleving om op deze manier de jaarwisseling in Woudenberg veilig te laten verlopen.
Daarnaast is het voorstel om vroegtijdig een plan van aanpak te ontwikkelen, om op deze 
manier aan de voorkant van het "probleem" te komen.

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.

Coronavirus 
Niet van toepassing.
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Beoogd resultaat 
De consequenties van het genomen besluit kunnen worden gemeten aan de volgende 
indicatoren:

I het aantal (overlast)me|dingen bij de gemeente;
het aantal (overlast)me|dingen de politie;

I het aantal incidenten;
I het aantal constateringen van de toezichthouder(s) (zowel Boa als de politie);

het aantal acties van de toezichthouders;
I het aantal uitrukken van de brandweer;
I aantal inzetten van de nooddienst en/of beschikbaarheidsdienst gemeente 

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

Financiële consequenties 
De voorstellen kosten voornamelijk meer ambtelijke capaciteit.

Aanpak/uitvoering 
Na vaststelling van het voorstel de bevindingen/aanpassingen meenemen in de aanpak 
jaarwisseling van volgend jaar. De evaluatie van de jaarwisseling wordt via een persbericht 
kenbaar gemaakt.

Conclusie 
Het advies sluit aan bij de evaluatie.

Communicatie 
Zie onder kopje aanpak/uitvoering.

Bijlage(n)
Evaluatie jaarwisseling 2021/2022 inclusief bijlagen.
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