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Geachte leden van het Algemeen Bestuur, 

What's next 

De ontwikkelingen rond de jaarwisseling in mijn stad en in onze regio baren mij zorgen. lk leg mijn 
overwegingen graag aan u voor. 

Acceptatie van de geweldspiraal 

In zijn algemeenheid zie ik een duidelijke normvervaging als het gaat om de acceptatie van geweld 
zowel onderling tussen inwoners maar oak richting hulpverleners en publieke functionarissen. Daarin is 
helaas een duidelijke toename van ernst en omvang te zien. Maar oak de steeds meer verschuivende 
tolerantiegrenzen waardoor inmiddels een situatie is ontstaan die een te grate mate van gedogen met 
zieh meebrengt. Hierdoor heeft de overheid steeds minder invloed op excessief en norm overschrijdend 
gedrag. En de strafrechtelijke en bestuurlijke instrumenten moeten steeds ingrijpender zijn om de situatie 
maatschappelijk nag beheersbaar te houden. Helaas heeft oak Rijswijk daar het afgelopen jaar weer toe 
over moeten gaan. 

Graag zou ik het tij samen met u willen proberen te keren. 

Lokaal maatwerk 

Met de jaarwisseling zijn onze primaire hulpdiensten, oak regionaal, volledig opgeschaald en ingezet op 
de problematiek van openbare orde en veiligheid. Hoewel we in VRH-verband bestuurlijke 
beleidsafspraken maken, zou ik op gemeentelijk niveau effectiever willen zijn. Er doen zieh situaties voor 
die nopen tot directe inzet van hulpdiensten zoals politie en brandweer die, binnen de huidige 
organisatorische kaders, onvoldoende of slechts traag tot stand kamt. 
Samen met de politie en de brandweer zou ik willen kijken naar de verbetermogelijkheden op dit punt 
waarbij ik mij er uiteraard van bewust ben dat de aard en het werkaanbod voor deze diensten, oak 
regionaal, nu al de beschikbare capaciteit te boven gaat. 

Zero tolerance een eenduidige boodschap 

Met de normvervaging in de maatschappij die ik waarneem, zie ik oak een verontrustende trend bij 
inwoners die leidt tot een grate mate van onverschilligheid ten opzichte van andermans have en goed. 
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Dit heeft als consequenties dat ik jaar in jaar uit een toename zie van schade aan particulier 
(autobranden) maar oak gemeenschappelijk eigendom (verschroeid wegdek). Deze schade is niet of 
nauwelijks te verhalen op daders en overtreders niet in de laatste plaats omdat het op dat moment aan 
handhavingscapaciteit ontbreekt. Met de gedoogsituatie die is ontstaan ten aanzien van open vuren, 
vuurkorven en vuurwerk is wat mij betreft de grens bereikt. Voor mij is het begrip zero tolerance nabij. 
Hoewel ik begrijp dat dit niet in een keer gerealiseerd kan worden wil ik een stapsgewijs toewerken naar 
dit punt wel bepleiten. lk denk hierbij in analogie aan de aanpak van voetbalgeweld. Een eenduidige en 
consequente reactie van de hele overheid op laakbaar gedrag in combinatie met een gedegen 
communicatieplan om deze gedragsverandering te bewerkstelligen vraagt wellicht een langere adem. 
Maar ik ben ervan overtuigd dat als dit gezamenlijk wordt opgepakt het kans van slagen heeft. 

Lokaal plan van aanpak Jaarwisseling 

Voorde komende jaarwisseling ben ik voornemens om in Rijswijk voortvarend op dit thema in te zetten. 
Daarvoor zal ik een aantal concrete maatregelen voorstellen die tot doel hebben de overlast van 
vuurwerk te beperken door de invoering van vrijwillige vuurwerkvrije zones en door schadebeperkende 
maatregelen op te nemen in het lokale plan van aanpak jaarwisseling. lk zal dit uiteraard in nauw overleg 
met mijn buurgemeenten doen om een mogelijk waterbed effect te voorkomen. 

Buurgemeenschap 

Afstemming in autonomie tussen de buurgemeenten in deze regio draagt mijn inziens bij aan een breed 
gedragen boodschap voor zero tolerance en normverandering. Dit geldt oak voor de aanpak van open 
vuren in de gemeente. Een gemeenschappelijk gedragen normstelling kan bijdragen aan een beter 
verloop van de jaarwisseling. Maar oak daarvoor is het nodig om een duidelijk standpunt in te nemen, 
dat consequent uit te dragen en daarop te handhaven. En dat voor de langere termijn. 

Eind goed al goed 

lk hoop u met dit pleidooi op te roepen tot een structurele kentering in het denken over de jaarwisseling 
en het doorbreken van de huidige ontwikkelingen met betrekking tot de ontstane gedoogsituatie en nodig 
u uit om daartoe, samen met mij een plan te ontwikkelen voor de komende jaren. 
lk began deze brief met een sombere constatering over de ontstane situatie rond de jaarwisseling. lk 
hoop echter dat een gezamenlijke inspanning om het tij te keren zal slagen en de jaarwisseling weer een 
nacht wordt om naar uit te kijken en in ontspanning te vieren! 

lk zie uw reactie op mijn voorstel met graagte tegemoet. 
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