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Datum: 20 juni 2020 

Onderwerp: Lessons learned jaarwisseling 2019-2020 en 

beleidsuitgangspunten 
  

Geachte leden, 
 
Bij de bespreking van het verloop van de afgelopen jaarwisseling in uw bestuurlijke vergadering van 
29 januari jongstleden heeft u verzocht om voor de zomer een multidisciplinaire evaluatie te 
behandelen, ten behoeve van de voorbereiding op de volgende jaarwisseling.  
 

Aan dit verzoek is op twee manieren uitvoering gegeven door de Veiligheidsdirectie Haaglanden. Ten 
eerste is bij de gemeenten binnen de regio geïnventariseerd op welke aspecten bij de aanpak van de 
jaarwisseling van elkaar kan worden geleerd. De verantwoordelijkheid voor het nemen van maatregelen 
tijdens de jaarwisseling ligt immers bij het lokaal bevoegd gezag. Vanwege Covid-19 zijn de best 
practices via een mailronde opgehaald bij de negen gemeenten. In de bijlage treft u een overzicht met 
de ervaringen van alle Haaglandse gemeenten van de jaarwisseling op thema. Over het algemeen is 
door de gemeenten aangegeven dat de reeds ingezette lijn van de eerdere jaren is gecontinueerd.  

 

De gemeenten hebben aangegeven dat zij in de aanloop naar de jaarwisseling 2020 behoefte hebben 
aan tijdige regionale afstemming op een aantal onderwerpen. Zij achten het wenselijk in een vroeg 
stadium van de voorbereiding hierover een bijeenkomst te beleggen. Deze onderwerpen betreffen: 
 
 de impact van landelijke maatregelen met betrekking tot vuurwerkverboden, gehele of gedeeltelijke 

lokale vuurwerkverboden en de eventuele alternatieven zoals professionele vuurwerkshows. 
 afstemming met politie en brandweer aangaande mogelijke alternatieven voor de "gemeentelijke 

schoonmaak treintjes" in samenwerking met particuliere partijen. 
 uitwisseling op welke wijze gemeenten omgaan met de inzet van Handhaving (met betrekking tot 

inzet in avond en nacht). 
 
Ten tweede is de voorbereiding op en het verloop van de jaarwisseling op operationeel en tactisch 

niveau geëvalueerd. Hierbij was op uw verzoek speciale aandacht voor geweld tegen hulpverleners en 
momenten van overleg in de voorbereiding. In de bijlage treft u een gezamenlijke weergave van de 
belangrijkste evaluatiepunten.  
 
De aanbevelingen worden meegenomen in de voorbereiding op de komende jaarwisseling. In aanvulling 

op de aanbevelingen uit de evaluaties acht de Veiligheidsdirectie het wenselijk om actief in te zetten 
op voorlichting en preventie, door middel van communicatie. 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. Ik verzoek u te bevestigen dat dit beleidskader voor komende 
jaarwisseling van toepassing is.  
 

Hoogachtend, 
 
 
De Veiligheidsdirectie Haaglanden 


