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Doel

Vaststelling door AB-VRH

Aanleiding

De evaluatie jaarwisseling (hierna: ‘evaluatie’) wordt opgesteld aan de
hand van de ‘Beleidsuitgangspunten Jaarwisseling 2021-2022’ (dd. juli
2021). Deze Beleidsuitgangspunten Jaarwisseling vormen jaarlijks het
kader voor het eenduidig voorbereiden en optreden van hulpdiensten,
gemeenten en OM gedurende de jaarwisseling.

Samenvatting

Het doel van deze evaluatie is om op regionaal niveau, integraal te
bezien of in de aanloop naar de komende jaarwisseling
beleidsuitgangspunten kunnen worden gewijzigd en/of aangevuld.
De inhoud van deze evaluatie is aangeleverd door de Politie Eenheid Den
Haag, Brandweer Haaglanden, GHOR Haaglanden, Bureau Gemeentelijke
Crisisbeheersing en de 9 betrokken gemeenten. Het betreft in deze de
beleidsmatige evaluatie van de opgestelde beleidsuitgangspunten. De
gehele operationele multi-samenwerking rondom de jaarwisseling is
separaat geëvalueerd in de ‘Evaluatie MVO en Voorbereidend ROT
Jaarwisseling’. Deze evaluatie is opgesteld aan de hand van de volgende
thema’s uit de Beleidsuitgangspunten Jaarwisseling 2021-2022:
-

Handhaving en openbare orde
Schade buitenruimte
Burgerparticipatie/ Agressie tegen medewerkers met een publieke taak
Vuurwerk gerelateerd
Brandveiligheid
Evenementen
Capaciteit hulpdiensten
Communicatie
Crisisbeheersing
Rapportage

In de evaluatie is per thema weergegeven wat de belangrijkste
bevindingen zijn vanuit de kolommen. Op basis van deze evaluatie is een
aanpassing van de beleidsuitgangspunten niet nodig.
Wel is het advies om het komende jaar op regionaal niveau integraal te
onderzoeken of het wenselijk en mogelijk is om regionale gemeentelijke
afspraken te maken met de eigenaren van deelscooter-bedrijven. Zie
beleidsuitgangspunt ‘overig - deelscooters’.
Gevraagde beslispunten/
voorstellen

Financiële consequenties

1. De inhoud van deze evaluatie te onderschrijven.
2. Instemmen met het advies om de beleidsuitgangspunten
jaarwisseling niet aan te passen voor 2022-2023.
3. Het onderwerp ‘deelscooters’ mee te nemen voor regionale
afstemming in de gemeentelijke kolom.
Geen

1

Personele consequenties

Geen

Overige consequenties

Geen

Samenhang met andere
voorstellen/ eerdere
besluitvorming

Beleidsuitgangspunten Jaarwisseling 2021-2022, vastgesteld in AB VRH,
versie juli 2021.

Communicatie

Nvt

Gevolgde procedure/
gepleegde afstemming

Met wie/welk gremium?

Wanneer?

Uitkomst?

Kolomverantwoordelijken
die input hebben geleverd
voor deze evaluatie

April 2022

Conform deze
evaluatie

VD

9 mei 2022

Akkoord, afstemming
met OM voorafgaand
aan behandeling AB.

DB-VRH

20 mei 2022

Doorgeleiding naar AB.
Uitgangspunten zijn
helder. Cruciaal is
tijdige duidelijkheid
over een evt. landelijk
vuurwerkverbod. Als
onderdeel cultuurverandering inzetten
(mix preventief en
toezicht) op schadecijfers.

Met wie/ welk
gremium?

Wanneer?

Doel

Algemeen Bestuur

3 juni 2022

Ter besluitvorming

OR

Moet dit stuk naar de
OR?
☐ Ja
☒ Nee

Met welk doel?

Wanneer?

Fatale datum

Nvt

Besluit

☐ Conform gevraagd
besluit

☐ Na aanpassing
akkoord

☐ Aanhouden

Evt. opmerkingen tijdens
vergadering

Typ tekst
-

Te volgen procedure/ te
plegen afstemming

2

19 april 2022

