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Concept regionale beleidsuitgangspunten jaarwisseling

Doel

- Ter meningsvorming
- Besluitvorming doorzenden naar gemeentes tbv lokale voorbereidingen

Aanleiding

Naar aanleiding van eerdere besluiten in het AB en de afstemming met
portefeuillehouder Bezuijen over de jaarwisseling ligt het concept
regionale beleidsuitgangspunten jaarwisseling voor.
Gemeenten en hulpdiensten starten voor of kort na het zomerreces met
hun lokale preparatie op de jaarwisseling. De regionale
beleidsuitgangspunten bieden kaders voor het lokale beleid in de
gemeenten en de mono- en multidisciplinaire preparatie van de
hulpdiensten. De wens (eerder aangegeven door de gemeenten) is om de
regionale uitgangspunten tijdig beschikbaar te hebben, omdat anders het
risico bestaat dat de lokale maatregelen voor de jaarwisseling niet
aansluiten bij het regionale perspectief.

Samenvatting

In 2017 is door de besturen van beide veiligheidsregio's besloten jaarlijks
stilzwijgend in te stemmen met de regionale beleidsuitgangspunten voor
de jaarwisseling. De uitgangspunten worden niet jaarlijks inhoudelijk
aangepast, maar geven kaders voor meerdere jaren.
Ook dit jaar kennen de beleidsuitgangspunten geen essentiële
wijzigingen, wel enkele tekstuele aanscherpingen. Specificaties met
betrekking tot de maatregelen COVID zijn verwijderd. Mochten in de
aanloop naar de jaarwisseling structurele aanpassingen nodig zijn, dan
worden de beleidsuitgangspunten opnieuw aan het bestuur voorgelegd.
Incidentele aanvullingen worden in de vorm van een addendum aan het
bestuur voorgelegd.
Vuurwerk
Aangaande vuurwerk zijn de bestaande uitgangspunten opgenomen die
een actuele landelijke of lokale basis hebben (verbod op bepaalde typen
vuurwerk, afsteektijden, op welke wijze carbidschieten wordt
vastgelegd). Hoewel de operationele diensten in onze regio zich hebben
uitgesproken tegen consumentenvuurwerk, is het aan de gemeentes om
hier, voor zover dit landelijk niet gebeurt, lokaal keuzes in te maken. De
veiligheidsregio heeft hier als regionaal orgaan geen invloed op.

Gevraagde beslispunten/
voorstellen

Ter meningsvorming en overweging de beleidsuitgangspunten door te
sturen naar de gemeenten t.b.v. de lokale voorbereiding.

Financiële consequenties

Geen

Personele consequenties

Geen

1

Overige consequenties

Geen

Samenhang met andere
voorstellen/ eerdere
besluitvorming

Keert structureel terug en is richtinggevend voor de preparatie van
gemeenten en hulpdiensten.

Communicatie

Na vaststelling door het AB worden de regionale beleidsuitgangspunten
gedeeld met de gemeenten (projectleiders jaarwisseling) en de
hulpdiensten.

Gevolgde procedure/
gepleegde afstemming

Met wie/welk
gremium?
Mono kolommen brw,
politie, BGC, GHOR

Wanneer?

MMT

16 juni 2021

Veiligheidsdirectie

5 juli 2021

Met wie/ welk
gremium?

Wanneer?
Typ tekst

Doel

Gemeenten,
projectleiders
jaarwisseling

Na akkoord AB

Preparatie lokaal
binnen kaders
regionaal

Moet dit stuk naar
de OR?
☐ Ja
☒ Nee

Met welk doel?
Selecteer optie

Wanneer?
Typ tekst

☐ Conform gevraagd
besluit

☐ Na aanpassing
akkoord

Te volgen procedure/ te
plegen afstemming

OR

Uitkomst?
Wijzigingen zijn
verwerkt
Akkoord na enkele
wijzigingen
Ter gedachtenvorming
doorgeleiden naar AB

In welke OVM-vergadering
moet dit worden
behandeld?

Fatale datum
Besluit
Evt. opmerkingen tijdens
vergadering

2

☐ Aanhouden

