
BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN

Van : Het college
Aan : De raad
Datum : dinsdag 5 februari 2019
Betreft : Oud en nieuw viering Leusden 2018-2019

In een brief van 29 januari 2019, stelt de fractie GroenLinks -PvdA een aantal vragen over 
de oud en nieuw viering in Leusden 2018-2019. Daarnaast heeft de fractie van D66 in de 
raadsvergadering van 31-1-2019 ook raadsvragen gesteld over de jaarwisseling

Hieronder vindt u de gestelde vragen met de tekst over de aanleiding en de bijbehorende 
antwoorden.

Aanleiding voor de vragensteller
In de raadsinformatiebrief heeft het college een terugkoppeling gegeven op de oud en 
nieuwviering 2018-2019 in de gemeente Leusden. Hierbij is aangegeven dat het college, 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 eigendommen in Leusden. Echter het bericht roept bij de 
fracties van GroenLinks - PvdA en D66 wel enige vragen op.

Raadsvragen fractie GroenLinks - PvdA

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?

Antwoord
Nee, het gaat hier om de periode voorafgaand, tijdens en na de jaarwisseling. Het gaat 
hierbij om schades waarvan met zekerheid gezegd kan worden dat deze zijn ontstaan door 
vuurwerk. 

Vraag 1b
Zo ja, welke schade heeft de gemeente Leusden geleden door vuurwerk in de periode 
voorafgaand aan het nieuwe jaar en net daarna? En wat zijn de kosten hiervan?

Antwoord
De totale kosten voor schades aan gemeentelijke eigendommen in Leusden tijdens de 
jaarwisseling 2018-2019 komt neer op €1.200. Dit bedrag laat een flinke daling zien t.a.v. 
eerdere jaren:



Schade aan gemeentelijke eigendommen: 4 x een prullenbak en 5. Het is voor de gemeente 
niet mogelijk om aan te geven wanneer de schades precies zijn ontstaan. Er vinden twee 
schouwmomenten plaats, namelijk één maand voor de jaarwisseling en 3 a 4 dagen na de 
jaarwisseling. 

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?

Antwoord
De gemeente is tevreden over de afname van schade aan gemeentelijke eigendommen. 
Sinds de jaarwisseling van 2015-2016 laat het schadebedrag een forse daling zien. 

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?

Antwoord
- Gymzaal Berkelwijk op oudejaarsdag   

(Aangifte is gedaan; kosten nog niet bekend)
- School Kompas op oudejaarsdag  

(Aangifte is gedaan; kosten nog niet bekend)
- Autobrand   

(Vermoedelijk kortsluiting, schade onbekend)
- Schuurbrand vlakbij de MOF   

(Ossendrijver heeft namens de consignatiedienst van de gemeente werk uitgevoerd, 
kosten zo’n € 350,-)

- Brandstichting/vernieling kledingcontainer/brievenbus Biezenkamp  
Geen schade ontstaan

- 2 container branden  
Geen schade ontstaan

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?

Antwoord
Politie:
Voor de politie zijn geen cijfers bekend over het aantal uitrukken de afgelopen jaren. De 
politie heeft aangegeven dat zowel dit jaar als voorgaande jaren erg rustig zijn verlopen en 
dat er geen extra capaciteit nodig was.
Brandweer:
De brandweer geeft wel aan dat er een stijgende lijn te zien is in het aantal uitrukken. 
Afgelopen jaarwisseling is de brandweer 7 keer uitgerukt tijdens de jaarwisseling. Tijdens de 
jaarwisseling 2017-2018 was dat 3 keer en ook 3 keer tijdens de jaarwisseling 2016-2017.
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Vraag 4
Hoe komt het dat de schadekosten zijn afgenomen?

Antwoord
Gemeentelijke eigendommen worden steeds preventiever beschermd tegen schades door 
vuurwerk, bijv.: prullenbakken die afgesloten kunnen worden, speciale verkeersborden waar 
geen vuurwerk achter gelegd kan worden, etc. Daarnaast worden diverse gemeentelijke 
eigendommen zoveel mogelijk afgesloten (o.a. ondergrondse containers).

Daarnaast wordt ook geïnvesteerd in preventie en voorlichting. Veelal wordt dit gedaan door 
de jongerenwerker, BOA en politie. De gemeente communiceert ook jaarlijks over de 
jaarwisseling, dit jaar heeft de gemeente gecommuniceerd over de vuurwerkvrije zones in 
Leusden. 

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?

Antwoord

Wijkagent
De politie heeft meer surveillance uitgevoerd op de toegangswegen naar en vanaf 
Amersfoort. Dit omdat veel jongeren de jaarwisseling in Amersfoort vieren en uit het 
verleden is gebleken dat gemaakte schades vaak op deze route worden gemaakt (o.a. 
bushokjes). Daarnaast heeft de politie toezicht gehouden op een aantal vooraf aangewezen 
risicolocaties (o.a. leegstaande gebouwen, schoolpleinen, etc.). 

Jongerenwerker
Diverse ronden gemaakt rondom de ontmoetingsplaatsen van jongeren en in gesprek 
gegaan over de jaarwisseling.

BOA
Toezicht gehouden op vuurwerkvrije zones in Leusden, gereageerd op binnengekomen 
meldingen van inwoners en net als de politie de risicolocaties en routes bezocht waaruit in 
het verleden is gebleken dat daar regelmatig schades worden aangebracht.

Vraag 6
Hoe kan nog meer ingespeeld worden op maatregelen om de schadekosten verder te 
reduceren?

Antwoord
Preventie en voorlichting is erg belangrijk om schades te voorkomen. We willen deze 
communicatie dus ieder jaar verder uitbreiden, door onze inwoners zoveel mogelijk mee te 
nemen. Daarnaast is het mogelijk om inwoners te betrekken bij vrijwillige vuurwerkvrije 
zones. Door de beperkte gemeentelijke handhavingscapaciteit binnen de gemeente Leusden 
is het niet mogelijk om adequaat toezicht uit te voeren binnen de huidige in de APV 
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opgenomen gemeentelijke vuurwerkvrije zones. Uitbreiding van het aantal vuurwerkvrije 
zones kan dan alleen op basis van vrijwilligheid vanuit de samenleving.

Raadsvragen fractie D66

Vraag 7
Heeft de gemeente goede ervaring met vuurwerkvrije zones?

Antwoord
De gemeente heeft goede ervaringen met vuurwerkvrije zones. Uit reacties van inwoners 
maken we op dat inwoners begrijpen waarom deze zones in de APV zijn opgenomen. 
Afgelopen jaar zijn er diverse vragen geweest van inwoners die graag de vuurwerkvrije zone 
willen respecteren (wooncentrum Hamershof) en zich afvroegen waar de grens lag 
waarbinnen ze niet af mogen steken. 

Vraag 8
Is de gemeente Leusden van plan het aantal vuurwerkvrijezones uit te breiden?

Antwoord
Zie het antwoord op vraag 6

Vraag 9
Heeft handhaving plaatsgevonden op de vuurwerkvrije zones? En Zo ja, hoe is dat gelopen. 

Antwoord
Er heeft handhaving plaatsgevonden bij de vuurwerkvrije zones. Het was niet noodzakelijk 
om hiervoor een verbaal uit te schrijven. Er zijn daarnaast geen overlastklachten binnen 
gekomen over het negeren van de vuurwerkvrije zones.
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