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Onderwerp Regionale afstemming OOV jaarwisseling, en verbinding VRH 

Doel Ter kennisneming 

Aanleiding De gemeentelijke lessons learned aangaande de jaarwisseling 2019-2020 

zijn in het AB van 8 juli 2020 aan de orde geweest. In het DB van 
oktober is verzocht een update te geven met betrekking tot de regionale 
afstemming rondom de jaarwisseling. 

Samenvatting De gemeenten zijn elk bezig met hun lokale beleidskader rondom de 
jaarwisseling. In een regionale bijeenkomst van OOV-ers hebben zij 
diverse thema’s gedeeld waaronder het vuurwerkverbod en het verhalen 

van schade. 
 
Vuurwerkverbod 
Gemeenten zoeken naar alternatieven om de jeugd “van de straat te 
houden”, afgezet tegen de beperkingen van de covid-maatregelen. 
 
Handhaving 

Het bestuurlijk instrumentarium is bekend bij gemeenten en lokaal wordt 
afgestemd tussen handhaving en politie, en de lijn met het OM gelegd. 
Gemeenten zullen de komende tijd regionaal nog verder 

uitwisselen/kennis delen over de wijze waarop dit lokaal wordt ingevuld. 
 
Schade 

Hierbij is door het OM aangegeven dat er verhaald kan worden, als er 
bewijs beschikbaar is. Kanttekening hierbij is echter dat de 
omstandigheden tijdens de jaarwisseling het vaak lastig maken om goed 
bewijs te kunnen leveren: het is donker, er is rook, men draagt 
gezichtsbedekking, de camerabeelden zijn van onvoldoende kwaliteit.   
Geconstateerd is dat het van belang is om in de lokale beleidskaders op 
te nemen dat er aandacht is voor beelden van schade, zodat er ook echt 

verhaald kan worden. De politie gaat ook actief op zoek naar slachtoffers 
en naar wijze van leggen van beslag.  
 
Vuurwerkshows 
Daarnaast is gesproken over vuurwerkshows en of gemeenten deze nog 
(laten) aanbieden met het oog op de corona-maatregelen. Idealiter wordt 
hierin afgestemd, om een waterbed effect te voorkomen indien één 

gemeente wel iets organiseert en dit een aanzuigend effect op publiek uit 
de regio heeft. Een inventarisatie levert op dat Zoetermeer overweegt om 
een vuurwerkshow te organiseren maar hierbij graag ook regionale 
besluiten meeweegt. Daarnaast wordt in Den Haag een alternatief 
gezocht voor de vuurwerkshow op de Hofvijver (het nationaal 
aftelmoment vindt niet in Den Haag plaats) die passend is binnen de 

covid-maatregelen.   
 
Regionaal risicobeeld 
Met de gemeenten is afgesproken dat de VRH op basis van een analyse 

van het lokale beleid en de lokale maatregelen een regionaal risicobeeld 
opmaakt. Op basis van dit regionale beeld (o.a. evenementen, hotspots, 
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vuurwerkvrije zones, bereikbaarheid), wordt de regionale 

multidisciplinaire crisisbeheersing voorbereid. Het regionale beeld en de 
bijbehorende voorbereiding op crisisbeheersing worden eind november / 
begin december gepresenteerd aan de OOV-ers van de gemeenten 

binnen Haaglanden. 
 
Operationeel worden er door de hulpdiensten op regionaal gebied 
afspraken gemaakt. Hierbij is er aandacht voor lokale zwaartepunten en 
wordt de operationele inzet zoveel mogelijk gekoppeld aan deze 
zwaartepunten. 

 

Gevraagde beslispunten/ 
voorstellen 

Geen. 

Financiële consequenties Geen. 

Personele consequenties 
  

Geen. 

Overige consequenties Geen. 

Samenhang met andere 
voorstellen/ eerdere 
besluitvorming 

Regionaal Beleidskader Jaarwisseling 

Communicatie  

Gevolgde procedure/ 

gepleegde afstemming 

Met wie/welk 

gremium? 
nvt 

Wanneer? 

 
 

Uitkomst?  

 
 

Te volgen procedure/ te 
plegen afstemming 

Met wie/ welk 
gremium? 
nvt 

Wanneer? 
 
 

Doel 

 
 

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 
 

 

 


