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raadsinformatiebrief jaarwisseling

Geachte Raad,
Via deze brief informeer ik u over de jaarwisselingaanpak 2019-2020 van de gemeente Westland.
In de evaluatie van jaarwisseling 2018-2019 (bijlage 1) is geconcludeerd dat deze (relatief) rustig
en beheersbaar is verlopen. De vuurwerkvrije zones zijn geïntegreerd in onze gemeentelijke
aanpak.
Landelijke ontwikkelingen
Vanuit

de

gemeente

zal

ik

de

landelijke

ontwikkelingen

nauwgezet

blijven

volgen.

Maar

vooralsnog is er dus geen sprake van een landelijk vuurwerkverbod voor vuurpijlen en
knalvuurwerk en wordt het aan de gemeenten overgelaten om hier lokaal invulling (vuurwerkvrije
zones)aan te geven.
Aanpak 2019-2020
De beleidskaders voor de jaarwisselingsaanpak zijn met de leden van Driehoek Westland
besproken. De lokale beleidskaders zijn gebaseerd op de regionale beleidskaders die in het
Algemeen Bestuur van de veiligheidsregio Haaglanden zijn vastgesteld. De beleidskaders zullen
door de

projectgroep jaarwisseling

onder regie

van

de

gemeente

Westland

lokaal

worden

ingekleurd en in maatregelen worden vertaald.
1.

Doelstelling
Het primaire doel van de jaarwisselingsaanpak is het bevorderen van een ordelijk en goed
verloop van de jaarwisseling. Dit door verstoringen van de openbare orde tegen te gaan en
door letsel en materiële schade zoveel als mogelijk te voorkomen. Om dit te bereiken
wordt er door de veiligheidspartners zowel in de voorbereiding op als tijdens de
jaarwisseling integraal samengewerkt.

2.

Maatregelen
Om de jaarwisseling feestelijk en veilig te laten verlopen worden o.a. de volgende
maatregelen genomen:

PAGINA 2

«

«
«

Het instellen van vuurwerkvrije zones (gebieden rond verpleeg- en verzorging
huizen, speeltuinen, kinderboerderijen), het (gedeeltelijk) verwijderen of afsluiten
van straatmeubilair (o.a. prullenbakken);
het afsluiten of verwijderen van ondergrondse containers;
het in kaart brengen van potentiële probleemhaarden (hotspots) en het treffen van
maatregelen

(bijvoorbeeld

cameratoezicht,

extra

toezicht

aan

de

hand

van

»

risicoanalyse politie);
het in kaart brengen van potentiële ordeverstoorders (hotshots) en het treffen van

»

maatregelen;
actieve handhaving van opgelegde straatverboden als gevolg van misdragingen

«

tijdens de voorgaande jaarwisseling;
het in kaart brengen van risicogroepen/jongeren en het treffen van maatregelen;

»
*

het in kaart brengen van leegstaande (risico)panden en treffen van maatregelen;
het (laten) zorgen voor toezicht op openbare gebouwen (scholen, buurthuizen etc.);

»
»

het (laten) organiseren van sporthalfeesten en feesten in reguliere horeca.
het verzorgen van vuurwerkvoorlichting aan de groepen 8 van het basisonderwijs en

«
«
»
»

de klassen 1 van het voortgezet onderwijs;
het controleren van vuurwerkverkooppunten;
het optreden tegen en het opruimen van straatvuren (schoonmaak-treinen);
gerichter toezicht door boa's, buurtpreventie, particuliere beveiliging en politie;
handhaven bij het voorhanden hebben, vervaardigen, verhandelen en/of afsteken

»

van illegaal vuurwerk;
het voeren van zerotolerance beleid bij geweld tegen hulpverleners;

»
»

het verhalen van schade op daders;
communicatie
over
jaarwisselingsaanpak

»

themapagina Groot Westland/Sociale media etc.)
het opruimen vuurwerkresten, schoonmaken van straten en het actief betrekken van

via

verschillende

media

(WOS/

bewoners daarbij etc..
3. Optreden politie
De politie gaat bij de jaarwisseling uit van een gefaseerd en proportioneel politieoptreden.
Dit houdt in dat in eerste instantie door geüniformeerd personeel wordt opgetreden in ge
val

van wanordelijkheden.

Indien

wanordelijkheden

aanhouden,

dan

wel

grootschalig

worden, kan de mobiele eenheid (ME) optreden.
De politie treedt in ieder geval op als er sprake is van:
*
blokkades van doorgaande routes, vitale knooppunten, overheidsgebouwen, bedrijven,
«

instellingen
direct gevaar voor personen of goederen;

«
»

toebrengen van schade aan derden;
fysiek of verbaal bedreigen, belemmeren

»
»

hulpdiensten en met een publieke taak;
gooien van brandbommen, stenen, hout, verf etc.
strafbare feiten waarop voorlopige hechtenis wordt toegelaten;

»

overtreding van de Wet Wapens en Munitie;

*

discriminatie en racisme.

of verstoren

van

medewerkers van

de
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Het politieoptreden zal zoveel mogelijk een de-escalerend karakter dienen te hebben. Het
politieoptreden kan dan ook worden uitgesteld indien gevaar voor escalatie aanwezig is of
indien door optreden de veiligheid van personeel of derden gevaar loopt.
4.

Optreden brandweer
Tijdens de jaarwisseling
volgt:
Prio 1
Meldingen

met

een

werkt de

acuut

gevaar

brandweer met een

voor

de

fysieke

prioriteitstelling.

veiligheid.

Hierbij

Deze

is als

gelden

als

belangrijkste categorieën incidenten:
a. binnenbranden;
b. (verkeers-)ongevallen;
c. autobranden;
d. (een beperkte hoeveelheid) buitenbranden die:
o
een gevaar kunnen opleveren voor mens en dier;
o
een gevaar opleveren voor de omgeving;
o
o

een onevenredige economische schade opleveren;
een gevaar voor ordeverstoringen opleveren.

Prio 2
Meldingen zonder acuut gevaar voor de fysieke veiligheid. Hierbij geldt als belangrijkste
categorie incidenten:
o
buitenbranden (m.u.v. de buitenbranden genoemd onder 'PRIO ľ);
o

spontane’ vuurstapels.

Speciale aandacht heeft het ruimen van vuurstapels. Uitgangspunt is dat de brandweer
maximale inspanning levert bij het opruimen van vuurstapels. Op basis van ervaringen van
eerdere járen zullen gecombineerde treinen, bestaande uit een combinatie van politie,
brandweer en gemeentereiniging worden ingezet.
5.

Optreden GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio)
Tijdens de jaarwisseling is de vraag naar ambulances hoog. Dit wordt ondervangen door
extra ambulances in te zetten. In de operationele voorbereiding worden hier afspraken
over gemaakt met de drie ambulancediensten in de regio. Indien noodzakelijk kan de
GHOR ambulances langer in dienst houden.

6.

Optreden OM
Snelrecht
Bij zaken die zich hiervoor lenen wordt (super)snelrecht toegepast. Bij (super) snelrecht
wordt een zaak binnen 3 tot 14 dagen na aanhouding op een zitting afgedaan. Om een
zaak via (super)snelrecht af te kunnen handelen dient voorlopige hechtenis mogelijk te
zijn. Tevens dient de zaak qua bewijs redelijk eenvoudig te zijn omdat de politie het
onderzoek binnen enkele dagen afgerond moet hebben.
Geweld tegen medewerkers met een publieke taak
Bij agressie en/of geweld tegen hulpverleners en functionarissen met een publieke functie
is het beleid van het Openbaar Ministerie dat een verdubbelde strafeis wordt geëist.
Geweldzaken tegen hulpverleners komen in principe in aanmerking voor (super)snelrecht.
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Overigens moet het daarbij voor de betrokken hulpverlener wel mogelijk zijn om zich te
kunnen voegen (indienen van een schadeclaim in het strafproces).
Afhandeling van oud en nieuw gerelateerde zaken
Het Openbaar Ministerie Den Haag probeert oud en nieuw gerelateerde zaken binnen
enkele maanden na de jaarwisseling af te handelen, zoveel als mogelijk via ZSM (zo slim,
spoedig, selectief, simpel en samen mogelijk).
Wanneer in een zaak een benadeelde partij bekend is, zal het Openbaar Ministerie zoveel
mogelijk het slachtoffer de mogelijkheid bieden zich voor de geleden schade te voegen in
de strafzaak.
HALT-orocedure
Net als de afgelopen járen wordt gebruik gemaakt van de ‘versnelde’ Halt-procedure om
rond de periode van de jaarwisseling de overlast door jongeren zo veel mogelijk tegen te
gaan. De uitvoering van de taakstraffen vindt zoveel mogelijk plaats in de wijk waar het
delict is gepleegd. Daarnaast wordt in een leeropdracht ingegaan op de gevaren en
problemen die kunnen ontstaan tijdens de jaarwisseling. Tot slot worden ook de ouders
betrokken bij de procedure. Indien zij zich niet aan de afspraken houden, volgt altijd een
reactie van de officier van justitie.
De gemeentelijke boa’s zijn aangewezen om jongeren door te verwijzen naar Halt.
Schade
Van gemeentelijke

schades

wordt

altijd

aangifte

bij

de

politie

gedaan.

Daar waar

verdachten in beeld zijn, zal gemeentelijke schade via de rechter (voeging) op de daders
worden verhaald.
7.

Schenken alcohol
Het schenken van alcohol aan personen jonger dan 18 jaar is verboden. De gemeente ziet
toe op de naleving van dit verbod.

8.

Vuurwerk
Afsteektiiden
Het afsteken van vuurwerk is toegestaan in de periode van 31 december 18.00 uur tot 1
januari 02.00 uur. De politie zal samen de Boa’s onderzoeken hoe de handhaving van de
afsteektijden binnen de beschikbare capaciteit kan worden georganiseerd.
VuurwerkverkooDDunten
De Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) controleert de lokale vuurwerkverkooppunten. De
verkoopdagen voor vuurwerk zijn zaterdag 28, maandag 30 en dinsdag 31 december 2019.
Handhaven zwaar (illegaalì vuurwerk
De politie richt in de periode rond de jaarwisseling op de illegale handel en het bezit van
professioneel vuurwerk.
Vreugdevuren
Het beleid is om geen vreugdevuren toe te staan. Wel toegestaan zijn vuurkorven. De
ervaring leert dat niet alle spontane vuren zijn te voorkomen en te bestrijden. Bij elk
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spontaan vreugdevuur dat tijdens de jaarwisseling wordt aangetroffen zal een afweging
worden gemaakt of optreden noodzakelijk is.
Vuurwerkvriie zones
Vuurwerkvrije zones zijn in de jaarwisselingsaanpak opgenomen. We bekijken hierbij de
noodzaak om de afgelopen jaarwisseling aangewezen gebieden uit te breiden. Over de
vuurwerkvrije zones zal uitgebreid worden gecommuniceerd.
9.

Communicatie
Door de gezamenlijke partners zal als boodschap worden uitgedragen dat oud en nieuw
een feest is en dat ontoelaatbaar gedrag niet zal worden getolereerd. Onder deze paraplu
zal vanuit de verschillende betrokken veiligheidspartners specifieke communicatie
plaatsvinden.
Op lokaal niveau wordt afstemming gezocht en worden afspraken gemaakt over de
communicatie met betrekking tot de jaarwisseling.
In samenspraak tussen gemeenten en OM worden het beleid en de tolerantiegrenzen actief
uitgedragen. Het moet duidelijk zijn wat dit inhoudt en wat de consequenties zijn voor
degenen die zich niet aan de regels houden en het jaarwisselingsfeest verstoren.

10. Evaluatie
In de commissie Bestuur van januari 2020 zal een mondelinge toelichting op het verloop
van de jaarwisseling 2019-2020 worden gegeven. Zoals gebruikelijk zult u in het eerste
kwartaal van 2020 een uitgebreide schríftelijke evaluatie van de jaarwisseling ontvangen.
Afsluiting
We zetten maximaal in om de jaarwisseling gezellig en zonder schade te laten verlopen. Via het
toezenden van deze raadsbrief hoop ik u van voldoende informatie over de lokale jaar
wisselingsaanpak te hebben voorzien. Ik vraag u om de jaarwisselingsaanpak te onderschrijven.

achţend,
urgemeester van Westland,

B.R. Arends

Bijlage 1 Evaluatie jaarwisseling 2018-2019

