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Behandelformulier  Vergadering Algemeen Bestuur VRH 

  Datum vergadering 8-7-2020 

  Agendapunt 6 

  Indiener Veiligheidsdirectie 

  Steller Multi Management 

Team 

Onderwerp Lessons learned jaarwisseling 2019-2020 en beleidsuitgangspunten 

Doel Besluitvorming 

Aanleiding Het AB heeft op 29 januari verzocht om voor de zomer een multidisciplinaire 
evaluatie te behandelen, ten behoeve van de voorbereiding op de volgende 
jaarwisseling. 
 
Tevens geeft dit aanleiding eventuele wijzigingen in het (meerjarig) 
beleidskader jaarwisseling door te voeren.   

Samenvatting Aan dit verzoek is op twee manieren uitvoering gegeven door de 
Veiligheidsdirectie Haaglanden. De aanbevelingen worden meegenomen in 
de voorbereiding op de komende jaarwisseling. 
 
Ten eerste zijn bij de gemeenten binnen de regio best practices opgehaald. 
Op deze wijze kan bij de aanpak van de jaarwisseling van elkaar worden 
geleerd. De verantwoordelijkheid voor het nemen van maatregelen ter 

voorbereiding op en tijdens de jaarwisseling ligt immers bij het lokaal 
bevoegd gezag.  
 

Ten tweede is de jaarwisseling op tactisch en operationeel niveau 
geëvalueerd. Hierbij was speciale aandacht voor geweld tegen hulpverleners 
en de voorbereiding op de jaarwisseling zelf. 

 
Op basis van de evaluaties ziet de Veiligheidsdirectie geen aanleiding om 
wijzigingen aan te brengen in de (meerjarige) beleidsuitgangspunten 
jaarwisseling dat u in 2017 heeft vastgesteld. Een update van de 
beleidsuitgangspunten is mogelijk wel noodzakelijk indien het landelijke of 
regionale beleid omtrent vuurstapels en vuurwerk verandert.  
 

Gevraagde beslispunten/ 
voorstellen 

- Kennisname leerpunten en best practices; 
- Bevestigen toepassing beleidsuitgangspunten jaarwisseling. 

Financiële consequenties Geen 
 

Personele consequenties 

  

Geen 

 

Overige consequenties Geen 

Samenhang met andere 
voorstellen/ eerdere 
besluitvorming 

Geen 
 

Communicatie - De evaluaties  worden enkel intern gebruikt in voorbereiding op de 

volgende jaarwisseling.  
- Eventuele wijzigingen in het beleidskader dienen zo snel mogelijk 

gedeeld te worden met de hiervoor aangewezen lokale overleggen 
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met betrekking tot Oud en Nieuw om verwerkt te worden in de 

draaiboeken.   

Gevolgde procedure/ 
gepleegde afstemming 

Met wie/welk 
gremium? 
MMT 
MMT 

VD 

 

DB 

Wanneer? 
26 maart 
20 mei 
08 juni 

 
 
 
23 juni  

Uitkomst?  
Afstemming 
Mono evaluaties 
afgerond. 

Doorgeleiding naar 
DB/AB. 

Behandeling AB-VRH 

 

Te volgen procedure/ te 
plegen afstemming 

Met wie/ welk 
gremium? 

AB 

Wanneer? 
 

08 juli 

Doel 
 

Besluitvorming 

OR Moet dit stuk naar 
de OR? 
☐ Ja ☒ Nee 

Met welk doel? 
 

Wanneer? 
 

 

Fatale datum  

Besluit   ☐ Conform gevraagd 

besluit 

☐ Na aanpassing 

akkoord 

☐ Aanhouden 

Evt. opmerkingen tijdens 
vergadering 

Typ tekst 
-  

 

 


