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2 Inleiding 

 

Hierbij treft u de evaluatie van de jaarwisseling 2013-2014. 

 

Voorafgaand aan de jaarwisseling 2013-2014 is de voorbereiding (en uitvoering) van de 

jaarwisseling multidisciplinair opgepakt. Onder voorzitterschap van de gemeente zijn er 

afspraken gemaakt met interne partners waaronder: Jongerenwerk, Toezicht & 

Veiligheid, Risicobeheer, Schadebehandeling & Parkeren, en externe partners:  politie, 

brandweer, Reinis, Securitas. Deze afspraken zijn vastgelegd in het draaiboek Oud & 

Nieuw 2013-2014. 

 

De werkgroep oud en nieuw 2013-2014 is op 20 januari 2014 bij elkaar gekomen om de 

jaarwisseling te evalueren. 

Behalve de evaluatie van de werkgroep (waar ook Bernisse deelnemer in was) heeft er 

op 4 februari in klein comité met Bernisse een gezamenlijke evaluatie plaatsgevonden 

waarin elkaars bevindingen en aanbevelingen voor komend jaar besproken zijn. 

Dit jaar zal de voorbereiding op de jaarwisseling 2014-2015 gezamenlijk opgepakt 

worden aangezien vanaf 1 januari de gemeenten Bernisse en Spijkenisse opgaan in de 

nieuw te vormen gemeente Nissewaard. De eerste werkgroep zal in de 1e week van 

september bij elkaar komen, maar de offerte aanvraag voor externe dienstverlening zal 

in overleg met Bernisse halverwege 2014 al starten. Te denken valt hierbij aan inzet 

Reinis en externe beveiliging. Ook diverse bestuurlijke vraagstukken zullen voortijdig 

opgepakt moeten worden. 

Bijvoorbeeld de ontheffing voor het carbidschieten in de gemeente Bernisse (tot 31 

januari 24:00) en in de gemeente Nissewaard (vanaf 1 januari 00:00). 

 

In deze rapportage staat per discipline de beleving hoe de jaarwisseling verlopen is, en 

eventueel aangevuld met aandachtspunten en aanbevelingen voor komende 

jaarwisseling. 

 

 

2.1 Doelstelling 

De doelstelling van de jaarwisseling was:’Door een gedegen voorbereiding van de 

jaarwisseling een zo ordentelijk mogelijk te verlopen jaarwisseling te creëren, waardoor 

het voor iedereen gevierd kan worden op een zo veilig en feestelijk mogelijke manier’. 

 

De werkgroep is afgelopen jaar ter voorbereiding 4 x bijeen geweest, zoals blijkt uit de 

rapportage. 

Geconcludeerd kan worden dat de doelstelling gehaald is. 

  

 

2.2 Trends en G4 

De afgelopen jaren is de perceptie steeds sterker dat in het land de oud en nieuw viering 

meer overlast, letstel en schade met zich meebrengt dan in het verleden. In het 

bijzonder geldt dit voor de verschillende aspecten die samenhangen met het afsteken 

van vuurwerk tijdens de jaarwisseling. De laatste jaren zijn er cijfers beschikbaar 

gekomen die suggereren dat de negatieve effecten van in het bijzonder het illegale zware 

vuurwerk tijdens de jaarwisseling in omvang toenemen. Er wordt daarom van 

verschillende kanten aangedrongen op maatregelen die kunnen zorgen voor minder 

overlast, letsel en schade tijdens de jaarwisseling. 

 

Nederlandse gemeenten doen al jaren hun uiterste best om de jaarwisseling zo goed 

mogelijk te laten verlopen. De desondanks toenemende maatschappelijke zorg over de 

verschillende risico’s die samenhangen met de oud en nieuw viering zijn reden voor de 

vier grootste gemeenten in Nederland  (de G4) om de problematiek van de oud en nieuw 

viering beter in beeld te willen brengen. 
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Bij het individuele vuurwerk gebruik speelt een specifiek probleem, namelijk de toename 

van het gebruik van verboden vuurwerk, een grote rol. De risico’s van het gebruik van 

deze ‘explosieven’ zijn groot. Tot nu toe is het aantal slachtoffers beperkt, maar het lijkt 

onvermijdelijk dat er hierdoor op enig moment meerdere dodelijke slachtoffers en/of 

slachtoffers onder hulpverleners zullen vallen. Opsporing hiervan is onbegonnen werk 

zolang het eenvoudig in het buitenland te bestellen is via internet. 

 

Het hoofdrapport ‘de oud en nieuw problematiek verkend’ 1 van de Stichting Crisislab 

geeft een aanbeveling hierover: 

 

De rijksoverheid zou in internationaal verband tot afspraken moeten komen die de export 

van illegaal zwaar vuurwerk naar Nederland onmogelijk maken, vergelijkbaar  met 

eerdere afspraken gemaakt met België. Beperking van de overlast en risico’s gedurende 

oudejaarsdag  zou kunnen worden bereikt door het aanpassen van het toegestane 

tijdstip van vuurwerk afsteken van tien uur ’s morgens naar tien uur ’s avonds: dit maakt 

handhaving overdag mogelijk. 

 

De schade door de toename van het gebruik van illegaal zwaar vuurwerk geldt dat mede 

hierdoor de schade rond de jaarwisseling voor gemeenten toeneemt. Ook het gevaar dat 

dergelijk vuurwerk voor omstanders, gebruikers en zeker ook hulpverleners met zich 

meebrengt neemt nog steeds toe. Ook afgelopen jaarwisseling zijn weer nieuwe vormen 

van illegaal zeer zwaar vuurwerk gesignaleerd waarvan het afsteken grote risico’s met 

zich meebrengt. Beheersing van dit risico is echter niet op gemeentelijk niveau mogelijk: 

bestelling gebeurt via internet en de verspreiding via pakketpost. Opsporing voor de 

jaarwisseling en handhaving tijdens de jaarwisseling zijn bijna een onmogelijke opgave 

voor de politie, zodat slechts optreden door de Rijksoverheid in international verband 

gericht op het beperken van de export van zwaar vuurwerk naar Nederland (naar 

particulieren en/of bedrijven) zonder vergunning behulpzaam kan zijn. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1
 Een verkennend onderzoek uitgevoerd in opdracht van de Stichting Maatschappij, Veiligheid en Politie (SMVP) naar 

aanleiding van de vraag van de G4 om een beschouwing te leveren over de problemen en de mogelijke oplossingen die 
samenhangen met de viering van de jaarwisseling. 
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3 Samenvatting evaluatie jaarwisseling 2013-2014: 

 

 

3.1 Regionaal: 

De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond heeft zich maximaal ingezet gedurende de 

jaarwisseling. Brandweer, meldkamer- en ambulancepersoneel leverden een grote 

inspanning om de jaarwisseling zo veilig mogelijk te laten verlopen. Daarbij werd 

intensief samengewerkt met de politie. 

 

Totale inzet 

Van 31 december 0.00 uur tot 1 januari 08.00 uur rukten brandweer en ambulance 1227 

keer uit. De brandweer rukte totaal 827 keer uit. In 45 gevallen rukte men uit voor een 

mogelijke brand in gebouw- en/of woning. Daarnaast rukte men 731 keer uit voor 

container- en andere buitenbranden. Ook waren er 19 autobranden.  

 

Aan het begin van de avond brak op de Zocherstraat in Rotterdam brand uit op een 

balkon nadat hier vuurwerk op was gegooid. Vanwege de ontruiming van een aantal 

woningen werd opgeschaald naar de categorie grote brand. Twee uur later konden de 

meeste bewoners weer terug naar hun huis. Voor vier bewoners is onderdak geregeld. 

Rond 22.00 uur brak een brand uit in een kelder van een portiekflat op de Burgemeester 

van Haarenlaan in Schiedam. 

 

De ambulance werd 400 keer ingezet. De achttien beschikbare ambulances in de regio 

zijn de hele nacht druk bezig geweest om patiënten met uiteenlopende letsels naar 

diverse ziekenhuizen te vervoeren. Onder de gewonden waren ook 21 

vuurwerkslachtoffers. 

 

Helaas heeft de veiligheidsregio ook dit jaar moeten constateren dat het de hulpverleners 

op sommige plaatsen moeilijk werd gemaakt om hun werk uit te voeren. In totaal zijn er 

8 meldingen van agressie tegen hulpverleners bij de VRR geregistreerd. Zo werd in 

Schiedam de ME ingezet nadat hier eerder de brandweer tijdens het blussen werd 

bestookt met vuurwerk. Tijdens deze incidenten zijn geen hulpverleners gewond geraakt.  

 

Goed voorbereid 

Evenals voorgaande jaren heeft de veiligheidsregio zich goed voorbereid op de 

jaarwisseling. Zo was er maximale inzet van het personeel en ook werden extra 

voertuigen ingezet. Er werd gewerkt met zogenaamde Multi Surveillance Teams [MST's] 

van brandweer en politie, die onder meer bij een incident controleerden welke inzet nodig 

was en of er veilig kon worden opgetreden door de hulpverleners. Ook werd gewerkt met 

decentrale meldkamers. De centrale meldkamer in het WPC handelde de 

prioriteitsmeldingen af. 

 

3.2 Spijkenisse 

In tegenstelling tot het regionale beeld is de jaarwisseling in Spijkenisse wederom relatief 

rustig verlopen. Dit is onder andere te danken aan de gedegen voorbereiding waarin veel 

preventieve maatregelen genomen zijn en afspraken gemaakt zijn tussen de partners. 

 

De voorbereiding gaat gepaard met middelen, en in de vorm van budget. De kosten voor 

preventieve maatregelen bedroegen dit jaar €36.737, - (de kosten kwamen op de 

begroting van 2013 ten laste van de afdelingen Accommodaties, Stadsbeheer en ten 

laste van de rekening evenementen Reinis). 

Dit bedrag was aanzienlijk lager dan de begroting van de jaarwisseling 2012-2013 

(€50.847,25). 

 

In het hoofdstuk ‘kosten jaarwisseling’ (hoofdstuk 8, pagina 12.) staan alle gemaakte 

kosten uitgesplitst. 
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4 bevindingen 

 

Tijdens de overleggen van de werkgroep oud en nieuw 2013-2014 zijn er werkafspraken 

gemaakt. 

Hieronder zijn de aandachtpunten benoemd die tijdens de evaluatie of in aanloop naar de 

jaarwisseling naar voren kwamen vanuit de verschillende disciplines. 

 

4.1 Handhaving, goa’s (milieu) 

Om te voorkomen dat er brandbaar (onbeschermd) materiaal aanwezig was in de 

openbare ruimte zijn de goa’s extra alert geweest hierop.  

Tijdens dagdiensten hebben goa’s na constatering van grofvuil of niet goed afgesloten 

bouwketen van aannemers direct actie ondernomen. 

Grofvuil is door Reinis weggehaald, en er is contact gezocht met de verantwoordelijke 

aannemers. 

De handhavingambtenaren zijn in de week voor de jaarwisseling ook geïnstrueerd en 

ingeroosterd om extra alert te zijn op vuurwerkoverlast. 

Er waren gemeenschappelijke schouwen gepland, halverwege december en eind 

december. De bedoeling was dat behalve de boa’s ook politie en brandweer vanuit hun 

discipline kijken naar bepaalde situaties. De gezamenlijke schouw met de politie heeft 

plaatsgevonden, de brandweer sloot afzonderlijk een dag later aan. 

 

Aanbeveling:  

- Schouw multidisciplinair en op meerdere tijdstippen inplannen(handhavingambtenaar, 

brandweer en politie). 

- Goa’s tijdens dagdiensten observatiedoelen meegeven, waar alert op te zijn. 

 

 

4.2 Vuurwerkteam 

Het vuurwerkteam heeft dit jaar minder mensen opgepakt. Een week voor oud en nieuw 

is er veel in beslag genomen. Als dat het geval is wordt er ook een zorgmelding gemaakt. 

Er is ook een toename van gebruik van zwaarder illegaal vuurwerk. 

 

Aanbeveling:  

-Vuurwerkteam inzetten en inroosteren in de maand december. 

 

 

4.3 Inzet beleidsmedewerker OOV, Officier van dienst Bevolkinszorg (OvdBz) 

Tijdens de jaarwisseling was de dienstdoende Officier van Bevolkingszorg ook actief 

betrokken bij de voorbereiding van de jaarwisseling als voorzitter van de werkgroep, dit 

gezien zijn functie als beleidsmedewerker OOV. 

Tijdens de jaarwisseling zelf was de OvdBz’er aanwezig tijdens de briefing van de politie 

om 22:00 en heeft contact gehad op diverse tijdstippen met de locatiecommandant van 

de politie (zowel telefonisch als ter plaatse) om de bevindingen te delen.  

 

Aanbeveling:  

-Officier van dienst Bevolkingszorg tijdens de jaarwisseling betrekken als deelnemer of 

als voorzitter van de werkgroep oud en nieuw; 

- Het verdient de voorkeur als de OvdBz’er tijdens de briefing van de politie aanwezig is; 

- Voortijdig afspraken maken met de OvdBz’er van de gemeente Bernisse, diensten op 

elkaar afstemmen.  
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4.4 Preventieve afsluitingen 

Dit jaar waren de afsluitingen iets veranderd ten opzichte van 2012. Op 28 oktober 2013 

is er een schouw geweest met politie, Stadsbeheer buitendienst en OOV. Hieruit kwam 

naar voren dat er nog een aantal veranderingen noodzakelijk waren (voortschrijdend 

inzicht en in verband met bouwwerkzaamheden). De gemeente zet bepaalde gebieden af 

om vandalisme te voorkomen, en om de situatie voor de politie zo controleerbaar 

mogelijk te houden. Op oudejaarsdag om 17:00 is er  begonnen met het afzetten door 

middel van hekwerken om deze vervolgens op 1 januari in de ochtend weer te 

verwijderen. 

 

Aanbeveling: 

- Communicatiestrategie aanpassen, verbeteren communicatie richting de bewoners 

- Politie heeft melding gemaakt van het feit dat de afzettingen niet erg star waren, het 

was mogelijk deze te negeren . Onderzoeken of er een manier is om de afzettingen 

minder flexibel te laten zijn. 

 

 

4.5 Communicatie 

Communicatie heeft ook dit jaar een grote rol gespeeld, niet alleen via (social) media 

maar ook de interne communicatie. De beleidsmedewerker oov heeft dit jaar intern 

disciplines aangeschreven zoals de afdeling Projecten, team ‘Stadsbeheer”, afdeling 

‘Accommodaties’ en projectteam ‘De Elementen’. 

De aannemers die rond de jaarwisseling actief zijn in Spijkenisse is verzocht om er zorg 

voor te dragen dat het bouwterrein zo goed mogelijk is afgesloten en dat er zoveel 

mogelijk materiaal weg is. 

Extern zijn door de beleidsmedewerker oov  de woningbouwcorporaties gevraagd een 

opgave te verstrekken van (renovatie-)projecten en van de aannemers die rond de 

jaarwisseling actief zijn. 

Via de website van SPBS (Stichting Parkmanagement Bedrijventerreinen Spijkenisse) is 

aandacht geschonken hoe bedrijven hun panden en gronden zo veilig mogelijk dienen 

achter te laten in de periode rond de jaarwisseling. 

 

Aanbeveling:  

- Voortijdig starten met het aanschrijven van woningbouwcorporaties en interne 

afdelingen waaronder: Projecten, Accommodaties, Stadsbeheer. 

 

 

4.6 Schadeherstel & Parkeren 

Zoals elk jaar heeft team Risicobeheer, Schadebehandeling & Parkeren een Plan van 

Aanpak Beveiliging geschreven. 

Hierin staan werkafspraken en heeft als doel om een handvat te bieden aan interne en 

externe disciplines. Het Plan van Aanpak is gericht op het beschermen van kwetsbare 

(gemeentelijke) eigendommen tegen de risico’s van vandalisme en/of brandschade en op 

een rustig verloop van de jaarwisseling in het algemeen. 

1 van de onderdelen in Het Plan van Aanpak is dat de parkeermeters voortijdig een kap 

krijgen voorafgaand aan de jaarwisseling om zodoende schade aan de parkeermeters 

veroorzaakt door vandalisme (door vuurwerk) te voorkomen. Tijdens de afgelopen 

jaarwisseling is besloten om op oudejaarsdag sommige kappen weer tijdelijk te 

verwijderen in verband met derving van de parkeerinkomsten. 

Helaas was het daardoor mogelijk dat er 1 parkeermeter door vuurwerk vernield is. De 

kosten om de parkeermeter weer gebruiksklaar te krijgen zijn hoger dan 

parkeerinkomsten. Voorstel is om de kappen zodra bevestigd over de parkeermeters te 

laten. Er is op oudejaarsdag en nieuwjaarsdag dan geen parkeeropbrengst door 

‘straatparkeren’ maar er wordt wel voorkomen dat de parkeermeters vernield worden. 
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Na de jaarwisseling is gebleken dat het lastig is om een compleet overzicht te krijgen van 

de schademeldingen aan de openbare ruimte, Stadsbeheer (buitendienst) behandelt ook 

zijn eigen schades binnen het rayon. Het is lastig om een vergelijking te maken met 

voorgaande jaren door middel van realistische cijfers van de voorgaande jaarwisselingen. 

 

Aanbeveling: 

- Procedure schademelding onder de aandacht te brengen. Het proces schademelding is 

niet waterdicht. Alles gecentreerd via team Risicobeheer, Schadebehandeling & Parkeren 

laten lopen. 

- Voortijdig kappen over parkeermeters plaatsen. Gevolg is dat mensen gratis op de 

straat kunnen parkeren op oudejaarsdag maar dat het risico op vernielde parkeermeters 

nihil is geworden. 

 

 

4.7 Reinis 

Reinis heeft ook dit jaar veel extra werkzaamheden verricht. Behalve het in het centrum 

afsluiten van ondergrondse containers zijn er 120 prullenbakken tijdelijk verwijderd en in 

de omgeving van andere winkelcentra zijn veel prullenbakken afgedicht en/of de 

binnenbak verwijderd. 

 

In samenwerking met Reinis, lokale ondernemer (Verhage) en de bewonersgroep is er 

ook dit jaar weer een succesvolle vuurwerkopruimactie gehouden. De vuurwerkactie is dit 

jaar succesvoller verlopen dan ooit. Namens het College van B&W is er een bedankje 

gestuurd naar de bewonersgroep en de ondernemer voor hun inzet  

 

Aanbeveling: 

- Op oudejaarsdag geen grofvuil afspraken plannen, vanwege de vele spoedklussen 

tussendoor in verband met de laatste schouw is capaciteit nodig; 

- Afzetten van afvalbakken met rode vuilniszakken werkte niet, en zag er apart uit. Hier 

moet een ander oplossing voor komen; 

- Voortijdig gezamenlijk offerte traject doorlopen voor de extra werkzaamheden in 

Spijkenisse en eventueel Bernisse; 

- Wederom ondersteunen waar mogelijk van bewonersinitiatieven. 

 

 

4.8 Externe beveiliging 

Dit jaar is er gebruik gemaakt van particuliere beveiligers. Deze werden voorzien van 

portofoons en maakten gebruik van de tijdelijke centrale post op de H. de Lintweg 14/16. 

Tijdens de jaarwisseling was Spijkenisse onderverdeeld in 12 clusters, hier reden 

combo’s (beveiliger + hond). Gebleken is dat het dusdanig rustig is geweest dat er 

minder clusters nodig zijn en dus minder externe beveiligers. 

 

Aanbeveling:  

- Clusters vergroten en zodoende het aantal beveiligers verminderen. Vroeg 

bespreekbaar maken met partners; 

- Voortijdig samen met Bernisse offerte traject doorlopen, Bernisse heeft voorkeur voor 

lokaal bekende beveiliger (Herculus). Partijen vroegtijdig aan tafel krijgen en let op 

bereik portofoons; 

- Uitwijklocatie veranderen, dit jaar heeft een bewoner een klacht ingediend omdat zij ’s 

nachts wakker gehouden werd door de blaffende honden. In ‘groepjes’ werd er 

gepauzeerd op de H. de Lintweg waardoor er continue wel auto’s van de beveiliging 

buiten stonden waar de honden inzaten. Aanbeveling is om de centrale post voor de 

beveiligers niet midden in een woonwijk in te richten of zorg te dragen dat de honden 

niet hoorbaar zijn.  
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4.9 Inzet Jongerenwerkers  

Dit jaar zijn er 2 jongerenwerkers actief geweest tijdens de jaarwisseling. Ze 

verplaatsten zich in een onopvallende auto maar liepen in een zichtbare jas van 

jongerenwerk buiten. Jongerenwerkers zijn veelal op de hoogte van de plannen van de 

jeugd en waar ‘feestjes’ zich bevinden. Het is belangrijk om ook op feestelijke momenten 

in contact te blijven met de jongeren en de sfeer te proeven. Jongeren maken weinig 

gebruik van feestjes in de horeca vanwege de hoge toegangsprijzen. De jongerenwerkers 

hebben dit jaar onder andere jongeren opgezocht tijdens de jaarwisseling waarbij bekend 

was dat er ‘feestjes’ georganiseerd werden tijdens de jaarwisseling, om polshoogte te 

nemen en om er achter te komen waar ze nog meer naar toe zouden gaan. 

 

Aanbeveling: 

- Volgend jaar weer gebruik maken van jongerenwerkers, zowel in de aanloop naar de 

jaarwisseling als tijdens de jaarwisseling zelf; 

- Instructie portofoon en contact politie niet op de briefing van politie, iets meer tijd 

hiervoor nemen; 

- Tijdens de werkgroepvergaderingen ook de jongerenwerkers uitnodigen die dienst 

hebben tijdens de jaarwisseling. Dit jaar ging dat via de coördinator van de 

jongerenwerkers. Tijdens werkgroepvergaderingen moet er duidelijk worden 

doorgesproken wat er van de jongerenwerkers verwacht wordt en wat de nut en 

noodzaak is van de werkzaamheden. De jongerenwerkers verwachten een terugkoppeling 

van hun bevindingen.  

 

 

5 Bevindingen Horeca 

Er is geen vrije sluitingstijd. De reguliere sluitingstijden gelden voor de 

horecaondernemers (uiterlijk 6:00). Dit jaar is het erg rustig geweest bij Y-land. De 

discotheek ging voortijdig dicht. 

Verder in het centrum geen bijzonderheden. Beeld is dat er weinig gebruik gemaakt 

wordt van de georganiseerde feesten vanwege de toegangsprijs. 
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6 Bevindingen Politie 

Het algemene beeld spreekt van een rustig verloop van de jaarwisseling. 

In de loop van de nacht (rond 2:00) is de aanwezige mankracht gecentreerd vanuit de 

wijken naar het centrum. 

In totaal zijn er tijdens de jaarwisseling 7 aanhoudingen verricht (voor vernieling, 

openlijk geweld, artikel 8 van Wegenverkeerswet en verstoren openbare orde). 

Op het Kolkplein zijn 3 man aangehouden voor openlijk geweld, de ruit van het 

leegstaande café Oud Bruin werd hierbij vernield. 

De politie heeft veel kleine brandjes (matrasbrand, ton papier, etc.) tijdens de nacht zelf 

weten te blussen. 

De samenwerking met de gemeentelijke handhaving is prima, er is een gezamenlijke 

schouw geweest (meerdere keren), en de ‘lijntjes’ waren kort. De contacten met de 

externe beveiliging waren ook prima te noemen. Tijdens de briefing was er een 

afgevaardigde van de externe beveiliging aanwezig. 

De politie (dienstdoende locatiecommandant) was ook zeer te spreken over de inzet en 

bereikbaarheid van de Officier van dienst Bevolkingszorg tijdens de jaarwisseling (zie 

punt 5.3) en andersom geldt dat voor de OvdBz ook. Diverse malen is er onderling 

contact geweest om het verloop van de jaarwisseling te bespreken. 

Tijdens een gezamenlijke evaluatie van de jaarwisseling tijdens het AJVO kwam naar 

voren dat de regiogemeenten in de aanloop meer overlast ervaringen dan tijdens de 

jaarwisseling zelf. Het beeld is dat de agenten overdag niet zichtbaar zijn op straat. 

Vraag is daarom logisch om de mogelijkheid te onderzoeken naar de spreiding van de 

diensten: Kan er overdag meer inzet zijn en in de nacht minder? 

 

Aanbeveling: 

-Bespreekbaar maken spreiding inzet politie. Is het mogelijk voorafgaand aan de 

jaarwisseling meer inzet te hebben ten koste van de jaarwisseling zelf. 

  

 

6.1 Cameratoezicht 

Tijdens de jaarwisseling zijn de camera’s in Spijkenisse live uitgekeken. Bij calamiteiten 

zou er een doormelding plaatsvinden zodat er adequaat opgetreden kon worden. De 

DGBO regeling heeft er voor gezorgd dat de camera’s uitgekeken konden worden.  

 

 

6.2 ME inzet 

Afgelopen jaar (2013) is in oktober door de Adviseur Eenheidsleiding van de Eenheidsstaf 

Rotterdam een brief gestuurd naar alle regioburgemeesters waarin gevraagd wordt of er 

toestemming verleend wordt door de burgemeester of er inzet van de ME gepleegd kan 

worden. Dit jaar kunnen wij rond dezelfde maand wederom een verzoek verwachten voor 

komende jaarwisseling. 

 

Aanbeveling: 

- Voortijdig de brieven ondertekenen en verzenden i.v.m. de start van de nieuwe 

gemeente Nissewaard. Voor het gebied Spijkenisse, Bernisse (Nissewaard) zullen 3 

brieven ondertekend en verzonden moeten worden. Let op het beleid van open 

vreugdevuren ed. afstemmen met Bernisse. 
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7 Bevindingen Brandweer 

De brandweer heeft dit jaar niet deelgenomen aan de gemeenschappelijke schouw, ze 

hebben samen met de boa’s een schouw gedaan een dag nadat de politie en gemeente 

de schouw hebben gedaan. Beide partijen vonden het prettig om elkaars standpunt en 

inzichten te hebben. 

 

Aanbeveling: 

- Aansluiten op gemeenschappelijke schouw (politie, brandweer en gemeente); 

- Bij twijfel over openbare orde en veiligheid dient de Officier van de Brandweer de 

Officier van dienst Bevolkingszorg te alarmeren. 

 

 

7.1 Incidenten Brandweer 

Er zijn dit jaar minder incidenten dan afgelopen jaar, er was ook geen sprake van geweld 

tegen hulpverleners.  

 

Incidenten zonder inzet: 18 

Incidenten met inzet 

Branden: 8 

OMS: 4 

Hulpverlening: 2 

Overig: 0 

 

TOTAAL 32 

 

Hiermee scoren wij lager dan vergelijkbare gemeenten (Zoals Vlaardingen 52, Schiedam 

65, Capelle aan den IJssel 63) 

 

Aanbeveling: 

- Tijdens jaarwisseling onderscheid maken tussen verschillende soorten branden, zoals 

containerbranden, afvalbakbranden, etc. 

 

 

7.2 MST inzet 

In een MST voertuig (onherkenbaar politievoertuig) zitten een locaal bekende 

politiemedewerker en een brandweermedewerker in uniform, en hebben de taak het 

verkennen of de hulpverlenende diensten veilig kunnen optreden. De brandweer 

beoordeelt op het gevaar van uitbreiding van vuur en de politie de uitbreiding van 

openbare orde verstoringen. Dit jaar is er na discussies met brandweer en politie voor 

gekozen om binnen de gemeentegrenzen van Spijkenisse en Bernisse 1-MST voertuig in 

te zetten. De MST is dit jaar 3x ingezet. 

In de Veiligheidregio Rotterdam-Rijnmond volgt nog een evaluatie over de inzet van MST. 

In het door de Veiligheidsregio verstuurde persbericht werd wel expliciet melding 

gemaakt kan de inzet van de MST voertuigen tijdens de jaarwisseling. 

 

Aanbeveling: 

- Volgend jaar (jaarwisseling 2014-2015) vroegtijdig in de werkgroep jaarwisseling de 

nut en noodzak van de inzet van MST voertuigen bespreekbaar maken zodat er voortijdig 

geanticipeerd kan worden op een beslissing over het wel of niet inzetten van de MST 

alvorens dit naar de burgemeester gecommuniceerd kan worden. 
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8 KOSTEN JAARWISSELING   2013-2014  

 

Preventieve maatregelen2: 

 

Securitas/beveiliging:    €16.625, -    

Sluitronde door Fa. De Reus             €3.780,-                        

Afhekken WC Waterland                     €2.400,-                                   

  

Preventief afhekken centrum3  €8.000,-                                

Verwijderen prullenbakken (Reinis)     €3.031,-                           

Dichtzetten prullenbakken (Reinis)     €1.515,-                        

Stand-by kosten (Reinis)                     €686,-                           

overige kosten                                    €700,-  +                        

                                                          ----------------- 

Preventief                                       €36.737,-                       

 

Kosten (vuurwerk gerelateerde) schade:  

 

Reinis*                                  €14.800,-                                 

Schade aan accommodaties:               €951,22                                   

Stadsbeheer / Wijkbeheer:                  €3.700,-                                   

Vervanging verkeersborden                €6.000,-                                   

Arbeidskosten vervanging                €8.250,-     +                               

------------------ 

Schade                                         €33.701,22                            

 

TOTAAL                                         €70.438,22                            

 

 

* overzicht vuurwerk schade 

Jaarwisseling 2013-2014, Reinis 

    
      

Soort. 

schade soort en 

Oorzaak Aantal 

Schade. 

Per Totaal 

 Ondergrondse 

container 

total loss  

vuurwerk 1 

€ 

1.000,00 € 1.000,00 

 Ondergrondse 

container 

vervang 

binnenwerk   6 € 500,00 € 3.000,00 

 Ondergrondse 

container 

rep vuurwerk 

schilderen 6 € 300,00 € 1.800,00 

 Ondergrondse 

container 

leegzuigen 

bluswater 12 € 100,00 € 1.200,00 

 Hondenpoep 

bakken 

vuurwerk voor 

Kerstdagen 0 € 750,00 € 0,00 

 Prullenbakken 

compleet vuurwerk  22 € 350,00 € 7.700,00 

 Prullenbakken 

binnenbak vuurwerk 2 € 50,00 € 100,00 

           

 

  Totaal ex BTW     

€ 

14.800,00 

  

 

 

     
                                                      
2
 Bedragen gebaseerd op collegeadvies kosten jaarwisseling 2013-2014 

3 Betreft een raming voor het afzetten van bepaalde toegangswegen door middel van hekken 
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Aantal vernielingen 

2012-2013 

Ondergrondse 

container 

reparatie 

vuurwerk 11   

  Ondergrondse 

container 

leegzuigen 

bluswater 12   

  Prullenbakken vervangen 22   

  Hondenpoepbakken   0   

  
      De schade voor Reinis is dit jaar vergelijkbaar met 2012-2013 (€14.500, -), mede 

door dat ‘hondenpoepbakken’ zijn weg gehaald. Ten opzichte van verleden jaar 

zijn er dit jaar meer ondergrondse containers afgesloten (in de centrumring) en 

meer prullenbakken tijdelijk weg gehaald en afgesloten op kritische locaties. 

 

 

De conclusie uit bovenstaande gegevens is dat wij als gemeente relatief veel investeren 

in preventieve maatregelen. Het is lastig om achteraf te bepalen of door de preventieve 

maatregelen de schade beperkt is gebleven tijdens de jaarwisseling. De verhouding 

schade vs preventie is ongeveer 50%. De totale kosten bedroegen dit jaar €70.438,22. 

(preventief €36.737, - en schade €33.701,22). Een bedrag waar ook voor volgend jaar 

rekening mee gehouden moet worden.  

Bernisse had een schade van €22.724, - (preventief €10.493, - en schade €12.231, -). 

De totale kosten vallen voor de gemeente Spijkenisse dus 3 keer zo hoog uit. 
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9 Nissewaard 

Afgelopen jaarwisseling was de laatste jaarwisseling die Bernisse en Spijkenisse 

afzonderlijk van elkaar voorbereid en gevierd hebben. Er was een bestuurlijke wens om 

samen op te treden in de voorbereiding op de jaarwisseling. In de uitvoering bleek het 

verschil tussen beide werkgroepen echter dusdanig groot, dat intensievere samenwerking 

niet mogelijk bleek voor Bernisse. Hierbij kan gedacht worden aan diverse offertrajecten 

die al in werking waren gezet en waar Bernisse op aan kon haken. De coördinator 

jaarwisseling van de gemeente Bernisse heeft wel zitting gehad in de werkgroep oud en 

nieuw 2013-2014 van de gemeente Spijkenisse. Alle aandachtsgebieden zijn met elkaar 

gedeeld en vorderingen teruggekoppeld. 

 

Tijdens de evaluatie van de jaarwisseling voor Spijkenisse was de coördinator 

jaarwisseling van de gemeente Bernisse aanwezig. Er is afgesproken om in klein comité 

beide evaluaties en knelpunten te bespreken. Dit gesprek heeft 4 februari jongstleden 

plaatsgevonden. Een aantal zaken die afgesproken zijn en waar rekening mee gehouden 

moet worden zijn: 

  

 Eerste week september bijeen komen voor de samenwerking jaarwisseling 2014-

2015; 

 Afspraken tijdig aanleveren informatie (intern en extern); 

 Wie ondertekent wat, voor bijvoorbeeld ME-inzet; 

 Team schadeherstel, gezamenlijk offertetraject voor beveiliging doorlopen. 

 

(gemeenschappelijke)Communicatie:  

 Aanspreken van bewoners op hun verantwoordelijkheden in voorkomen en 

bestrijden van vuurwerkschade; 

 Gemeenschappelijk aanschrijven van beheerders, woningbouwcorporaties, 

aannemers, etc.; 

 Verhoging leeftijdsgrens alcohol en vuurwerk, Intern en extern gezamenlijk 

oppakken; 

 Een boodschap Handhaving; 

 

Afstemming APV: 

 Carbidschieten in Bernisse (Wat willen de gemeenten en onder welke 

voorwaarden). 

 

Crisisbeheersing: 

 Inzet OvDBz (een of meerdere over Nissewaard, onderling overleg over inzet). 

 

Handhaving: 

 Goa’s (, tijden, taken en gebied, inzet vuurwerkteam Spijkenisse binnen 

Bernisse). 

 

Afvaldienst: 

 Afvaldienst (Ophalen vuil volgens huidig contract tot 31 december 2015 

(Ganzenwinkel en Reinis); 

 Extra werkzaamheden afvaldienst gezamenlijk oppakken→ Spijkenisse  heeft 

voorkeur voor Reinis, wie doet wat); 

 Stadsbeheer (gemeenschappelijke afspraken over het afhekken winkelcentra en 

gebouwen, wie doet wat). 
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 Beveiliging: 

 Voorkeur is om lokaal bekende beveiligers in Bernisse (Hercules Security)te 

behouden. Uitzoeken hoe beveiliging gezamenlijk kan worden ingevuld, Hercules 

Security inhuren via Securitas). Mogelijk clusters vergroten. 

 

Jongerenwerk: 

 Afstemmen inzet jongerenwerk (Gemeenschappelijk, Onder welke voorwaarden 

en afspraken, uitzoeken overeenkomst Bernisse). 

 

Politie: 

 Eén aanspreekpunt voor Nissewaard. 

 

Brandweer: 

 Eén aanspreekpunt voor Nissewaard; 

 MST→ voortijdig besluiten inzet. 

 

Terugkoppeling rapportage: 

 Duidelijke afspraken maken over hoe de veiligheidspartners (jongerenwerk, 

politie, beveiliging en brandweer) het verloop van de jaarwisseling terugkoppelen 

naar de gemeente Nissewaard. 

 Duidelijke schriftelijke terugkoppeling, die tijdig (in januari) ontvangen kan 

worden. 
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10 Conclusies & Aanbevelingen: 

Ondanks de voorbereidingen en afspraken die vooraf gemaakt zijn, zijn er uit het verloop 

van de jaarwisseling en de werkgroepvergaderingen verbeterpunten en aanbevelingen te 

benoemen. 

Dit loopt uiteen van het tijdig aanleveren van gegevens tot de discussie of er niet teveel 

gefocust wordt op de jaarwisseling zelf en niet op de aanloop er naar toe. 

Het blijven lastige beslissingen, net als de preventieve maatregelen. Tijdens de 

werkgroep is er in scenario’s  gedacht. Zijn de maatregelen allemaal nodig? Wat zou er 

gebeuren  als er minder uitgegeven en aandacht besteed wordt aan preventieve 

maatregelen? 

Afgesproken was om door een gedegen voorbereiding een zo ordentelijk mogelijke 

jaarwisseling te hebben. Vastgesteld kan worden, dat onder gedegen voorbereiding ook 

de preventieve maatregelen bestaan. In de aanloop naar de jaarwisseling 2014-2015 zal 

de discussie over de preventieve maatregelen en de nut en noodzaak weer ter sprake 

komen. Gezien de schade en de mogelijke schade die ontstaan was bij mindere 

investeringen zijn wij van mening dat ook de preventieve maatregelen gecontinueerd 

dienen te worden. De politie-inzet op oudejaarsdag (overdag) is een onderdeel waar 

voortijdig over gediscussieerd zal worden in de werkgroep oud en nieuw 2014-2015. 

 

Hieronder staan de conclusies en de belangrijkste aanbevelingen. 

 

Conclusies 

 jaarwisseling is rustig verlopen; 

 samenwerking tussen de interne partners en externe partners goed verlopen, 

kleine verbeterpunten; 

 gedegen voorbereiding zorgt voor rust en sturing tijdens de jaarwisseling; 

 er was dit jaar geen geweld tegen hulpverleners; 

 bewonersinitiatief vuurwerkopruimactie is zeer succesvol verlopen, waardering is 

hiervoor uitgesproken. 

 

Aanbevelingen: 

 vroegtijdig starten met voorbereiding, 1e week september gezamenlijk met 

Bernisse; 

 preventieve maatregelen continueren; 

 multidisciplinaire (handhaving, politie, brandweer) schouw op meerdere 

tijdstippen laten plaatsvinden in de maand december; 

 vuurwerkteam inzetten; 

 geen financiële ondersteuning verlenen voor het afzetten met hekken van 

winkels/winkelcentra; 

 parkeermeters voortijdig van kappen voorzien;  

 OvdBz als deelnemer en/of voorzitter van de werkgroep oud en nieuw; 

 OvdBz tijdens briefing politie aanwezig; 

 verbeteren communicatie richting bewoners over afzettingen; 

 andere werkwijze voor het afzetten van prullenbakken in het centrum; 

 bespreken vergroten clusters externe beveiliging; 

 jongerenwerkers volgend jaar (voortijdig) inzetten en betrekken bij werkgroep; 

 evaluatie jaarwisseling 3e week januari laten plaatsvinden. 

 

 

 

 


