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In te stemmen met de genoemde evaluatie van de jaarwisseling
Deze evaluatie ter kennisname aan de gemeenteraad aanbieden (rubriek B)

Raad

Datum

12 januari 2017

Steller: Dirk Klein

S i e r kennisname naar de raad
Nummer beleidsproduct:

Afd:

BO-vyj
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D o p overzicht Bestaand beleid (website)
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Openbaarheid
Besluit (voorblad) openbaar:
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Portefeuillehouder
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O Nee, vermelden op bijlage
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Januari 2017 werd oud/nieuw geëvalueerd met de betrokken hulpinstanties, organisaties en personen.
Hierbij kwam nadrukkelijk naar voren, dat er opnieuw teruggezien kan worden op een goede en rustige
jaarwisseling voor wat betreft openbare orde en veiligheid in de gemeente Barneveld. Het vroegtijdig
integraal overleggen met alle betrokkenen, waaronder de organisatoren van de feesten, werpt hierbij zijn
vruchten af. 32 organisatoren van vreugdevuren hadden zich vooraf aangemeld (waarvan 23 op eigen
terrein) en hadden een gedoogbeschikking ontvangen. Er werd in die gevallen door de brandweer, de boa's
en milieu medewerkers preventief toezicht gehouden, waarbij met name gelet werd op de grootte van het
vuur en de te verbranden materialen. Andere vreugdevuren werden niet getolereerd. Er werden 29
ontheffingen verleend voor wat betreft het schieten met carbid. Ook deze locaties (allen gelegen buiten de
bebouwde kom) werden gecontroleerd op het nakomen van de vergunningsvoorwaarden.
Tijdens de jaarwisseling zelf was er een goede afstemming en werd goed samengewerkt tussen de diverse
hulpverleningsdiensten. Met name deze integrale samenwerking tussen politie, gemeentelijke diensten en
beveiliging werd als bijzonder plezierig ervaren. In de weken voorafgaande aan de jaarwisseling is er via de
kranten en de sociale media actief ingezet op preventie, met name ten aanzien van vernielingen met behulp
van zwaar vuurwerk.
Ondanks deze preventiemaatregelen, samen met extra toezicht door politie en boa's, waarbij 10 jongeren
voor het afsteken van illegaal vuurwerk en het afsteken van vuurwerk buiten de toegestane periode werden
verwezen naar bureau Halt, werd er ook dit jaar weer vernielingen aan straatmeubilair aangericht. Het
schadebedrag bedroeg in totaal € 32.020.- . Dit jaar werd voor het eerst op een aantal plaatsen in de
gemeente schade toegebracht aan speeltoestellen (zie de bijlagen). De vernielingen werden aangericht met
steeds zwaarder (illegaal) vuurwerk, met name de dagen voorafgaande aan de jaarwisseling. Samen met de
politie zal voor de komende jaarwisseling een plan van aanpak worden gemaakt doe dit te voorkomen cq
terug te dringen.
Op 31 december is er extra toezicht van boa's ingezet in de winkelgebieden en werd er rond de
verzorgings- en verpleeghuizen extra gesurveilleerd door de politie. In die gebieden heeft zich ook dit jaar
geen overlast voorgedaan.
Politie:
De politie gaf aan dat zij gedurende de jaarwisseling nergens heeft hoeven op te treden op grond van
(ernstige) verstoringen van de openbare orde. In de hele politieregio Gelderland-Midden gaf de politie aan
dat het beeld niet afwijkend was ten opzichte van de jaarwisseling van vorig jaar. In de gemeente Barneveld
werd tijdens de jaarwisseling één aanhouding verricht, dit ten gevolge van mishandeling van een beveiliger
tijdens een feest in Barneveld.
Brandweer:
Ook de brandweer gaf aan terug te kunnen kijken op een rustige jaarwisseling. Grote incidenten deden zich
niet voor. Er waren opnieuw minder uitrukken dan tijdens de voorgaande jaarwisseling. De brandweer post
Barneveld moest in totaal 9 x uitrukken voor kleine incidenten. . 6 meldingen betroffen kleine
buitenbrandjes, 2 meldingen een leegstaand schuurtje en één melding een sloopwoning. Deze laatste drie
meldingen allen op het Julianaplein. De brandweer post Voorthuizen heeft 2 meldingen ontvangen van een
containerbrand, waarvan er 1 loos bleek. In Garderen een kleine brand in een restaurant, niet gerelateerd
aan de jaarwisseling. De overige posten hebben geen meldingen ontvangen.
Buitengewoon opsporingsambtenaren:
De boa's hebben preventief toezicht gehouden op die plaatsen, waar georganiseerde vreugdevuren werden
gehouden, waar ontheffingen voor het schieten met carbid waren verstrekt en op die plaatsen, welke vooraf
werden aangeduid als risicovol. Grote problemen bleven uit.
Milieuambtenaar:
Op 31 december heeft de milieuambtenaar alle georganiseerde vreugdevuren bekeken en in goed overleg
met de organisatoren afspraken gemaakt. Er kwamen geen (geluidsklachten) van de georganiseerde
feesten in de gemeente binnen.
Beheer Openbare Ruimte:
De teamleider Beheer Openbare Ruimte is gedurende oudejaarsdag één keer in actie gekomen om
restanten van een vreugdevuur te verwijderen, dit op het Oldenbarneveldplein in Barneveld.
Een kort overzicht met daarin opgenomen de bijzonderheden per dorpskern:
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De politie hoefde niet in actie te komen voor grote onregelmatigheden. In de wijk Norschoten werd in de
ochtenduren assistentie verleend bij een ongeval met carbidschieten, waarbij een 14 jarige jongen letsel
opliep. Gelukkig bleek dit geen blijvend letsel te zijn. In de late middaguren aantal meldingen overlast van
jongeren met zwaar vuurwerk op de van Dompselaerstraat. In goed overleg met eigenaar van horecabedrijf
opgelost. Er werd één verdachte aangehouden in verband met mishandeling van een beveiliger tijdens het
feest in de Veluwehal. Er was voor dit feest een vergunning verleend. In totaal ruim 1200 bezochten dit
feest. Daamaast werden vergunningen verleend voor feesten in Club Move en Blus Barneveld.
Voorthuizen:
In Voorthuizen werd vergunning verleend voor een feest in Ons Kroegje, de Moriaan en voetbalvereniging
de Kieviten. Daarnaast werd er gratis busvervoer ingezet naar het feest in de Veluwehal, waarvan door de
jeugd (rond de 200 jongeren) gebruik werd gemaakt. Er deden zich in Voorthuizen geen noemenswaardige
incidenten voor.
Kootwijkerbroekystroe:
Er werd dit jaar geen open feest georganiseerd in Kulturhus de Essenburcht, gelet op het feit dat
nieuwjaarsdag op een zondag viel. Er werd gratis busvervoer ingezet naar het feest in de Veluwehal,
waarvan ook door de jeugd (rond de 150 jongeren) gebruik werd gemaakt. Er deden zich in Kootwijkerbroek
geen noemenswaardige incidenten voor.
Garderen:
In Garderen werden geen gezamenlijke activiteiten georganiseerd. Er deden zich in Garderen geen
noemenswaardige incidenten voor.
Kootwijk:
In Kootwijk werden geen gezamenlijke activiteiten georganiseerd. Er deden zich in Kootwijk geen
noemenswaardige incidenten voor.
Zwartebroek/Terschuur:
In een feesttent aan de Jan Landmanstraat werd een open feest georganiseerd, waar 1000 bezoekers uit
Zwartebroek/Terschuur aanwezig waren. Alleen met een vooraf aangeschafte polsband kreeg men toegang
tot het feest. Voorkomen werd hiermee dat er groepen jongeren vanuit omliggende dorpen naar Zwartebroek
kwamen, wat in het verleden voor overlast zorgde. Ook werd op deze wijze alcoholgebruik onder de 18 jaar
geweerd. Achter de feesttent werd (gelet op de nieuwbouw dit jaar in een container) een vreugdevuur
ontstoken. Ook in Zwartebroek/Terschuur deden zich geen noemenswaardige incidenten voor.
de Glind:
In de Glind werden geen gezamenlijke activiteiten georganiseerd. Er deden zich in de Glind geen
noemenswaardige incidenten voor.
Gemeentelijke bijdragen in de organisatiekosten van de festiviteiten:
Of de organisatie bestaat uit vrijwilligers of vanuit de horeca wordt georganiseerd met betaalde
medewerkers, in alle gevallen wordt er in de voorbereiding veel tijd en energie gestoken (op vrijwillige basis)
om het feest de grootste kans van slagen te geven en goed en veilig te laten verlopen. Voor de open feesten
in de dorpskernen van Barneveld en Zwartebroek/Terschuur werd door de gemeente Barneveld een bijdrage
van € 2500.- per feest verstrekt uit de begrotingspost FCL 6011. Daarnaast werd uit deze post het
busvervoer vanuit Kootwijkerbroek en Voorthuizen van en naar de Veluwehal vergoed.

Risico's, kosten, baten en dekking
De schade aan openbare verkeersborden, papierbakken, HUP (Honden Uitlaat Plaats) bakken, straat- en
trottoirkolken, kunstgras gazons, een vernielde ondergrondse afvalbak, abri's en speeltoestellen bedroeg in
totaal € 32.020.- Zoals aangegeven met name veroorzaakt door zwaar (illegaal) vuurwerk. De kosten zijn
gespecificeerd om een goed vergelijk in de komende jaren mogelijk te maken. Organisatoren van
vreugdevuren met een gedoogbeschikking zorgden zelf voor het verwijderen van de verbrande materialen.
De gemeente heeft van alle vernielingen aangifte gedaan bij de politie.
Schade:
Verkeersborden
Papierbakken
HUP bakken

2013/2014
€ 7.385 - 969 - 1.155 -

2014/2015
€ 5.250
- 5.030
750

2016/2017
€ 8.608
- 2.013
- 556
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Gazons
Straatverlichting
Ondergrondse container/glasbak
Hekwerkpalen
Kunstgras speelvelden
ABRI's
Asfaltschade Lorsweg en Versteeglaan
Speeltoestellen

-

Totaal schadebedrag

€ 23.539.-

9.575.1.420.575.1960.500.-

0

- 6.375
- 850
- 2.750
- 500
0
- 450
- 7.500
- 5.000
0

- 7.125
- 450
0
- 4.600
0
0
- 550
0
- 8.118

€ 34.455

€ 32.020

Deze extra kosten zullen door de afdeling BOR worden gedekt uit de lopende begroting voor 2017.
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