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Schriftelijke vragen GroenLinks-PvdA over oud en nieuw viering. 
Datum: 29 januari 2019 

 
Geacht College, 
 
Veiligheid tijdens oud en nieuw viering. 
In de raadsinformatiebrief geeft u aan dat u, de hulpverleningsdiensten en diverse andere 
organisaties terugkijken op een goede jaarwisseling in Leusden. Aanleiding hiervoor staat 
beschreven als zijnde een kosten reductie op de gemeentelijke eigendomen in Leusden. Dat 
is goed om te lezen. Echter het bericht roept bij onze fractie wel enige vragen op. 
 
Vragen fractie GroenLinks-PvdA. 
Namens de fractie zie ik het antwoord op de volgende vragen graag tegemoet.  
 
Vraag 1a.  
De gemeentelijke schadekosten die in het overzicht beschreven staan betreft dit de schade 
die is veroorzaakt tijdens de oud en nieuw viering – dus op de nacht van 31 december 2018 
op 1 januari 2019?  
 
Vraag 1b. 
Zo ja, welke schade heeft de gemeente Leusden geleden door vuurwerk in de periode 
voorafgaand aan het nieuwe jaar en net daar na?  En wat zijn de kosten hiervan? 
 
Vraag 2. 
In welke mate is het college tevreden over de vermindering van de schade aan 
gemeentelijke eigendommen over een langere periode dan alleen de nacht van oud op 
nieuw?  
 
Vraag 3a.  
Bij de brandweer en de politie zijn meldingen binnengekomen en is uitgerukt. Beschreven 
staat een heel aantal verschillende type containers vernield zijn door brand. Maar ook 
andere branden. 
Welke (maatschappelijke) schadekosten zijn hierbij gemaakt?  
 
Vraag 3b. 
De kosten voor de gemeente zijn de afgelopen jaren gedaald, in welke mate geldt dit ook 
voor het uitrukken van de brandweer en de meldingen bij de politie? 
 
Vraag 4. 
Hoe komt het dat de schadekosten zijn afgenomen? 
 
Vraag 5. 
De APV, meer zichtbare toezicht op schoolpleinen en gesprekken met jongeren door 
wijkagent, jongerenwerker en BOA zijn ingrepen geweest. Kunt u meer specifiek zijn over de 
maatregelen die genomen zijn in deze drie punten om tot de gerealiseerde kosten 
verminderen te komen?  
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Vraag 6. 
Hoe kan nog meer ingespeeld worden op maatregelen om de schadekosten verder te 
reduceren?  
 
  
 
Namens de fractie GroenLinks-PvdA 
Like van der Ham-van Hulten 


