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N O T I T I E  

 

Onderwerp:  Multi evaluatie Beleidsuitgangspunten Jaarwisseling VRH 2021-2022 

Aan:  Algemeen Bestuur VRH 

Namens: VD VRH 

Datum:   12 april 2022 

 

Inleiding 

De Beleidsuitgangspunten Jaarwisseling vormen jaarlijks het kader voor het eenduidig voorbereiden 

en optreden van hulpdiensten, gemeenten en OM gedurende de jaarwisseling. De intensieve 

samenwerking maakt het wenselijk en noodzakelijk dat er afstemming en coördinatie is tussen de 

kolommen. Uitgangspunt is het bevorderen van een ordelijk en goed verloop van de jaarwisseling, 

door het tegengaan van verstoringen in openbare orde, het voorkomen van onveilige situaties en het 

zoveel mogelijk en beperken van letsel en materiele schade.  

 

Zoals opgenomen in de beleidsuitgangspunten onder punt 29 en bij VRH MMT besluit van 17 februari 

2022, is voorliggende evaluatie opgesteld aan de hand van ‘Beleidsuitgangspunten Jaarwisseling 

2021-2022’ dd. juli 2021. 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. Deze is bedoeld voor het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio 

Haaglanden en wordt voorafgaand voorgelegd aan het Multi Management Team en de 

Veiligheidsdirectie. Het doel van deze evaluatie is om te bezien of er voor de komende jaarwisseling 

beleidsuitgangspunten kunnen worden gewijzigd en/of aangevuld.  

 

Handhaving en openbare orde  

Beleidsuitgangspunten 2 t/m 5 (Samenwerking politie en BOA’s, samenwerking informatie gestuurde 

en -gerichte aanpak tussen politie, OM en gemeenten, gefaseerd en proportioneel politie optreden en 

regionale handhavingsprioriteiten.) 

 

Gemeentelijk BOA’s zijn, al dan niet in duo’s met de politie, gedurende een deel van de nacht ingezet 

(de tijdsblokken wisselen per gemeente). In sommige gemeenten bleken BOA’s onvoldoende 

geëquipeerd en ervaren in het handhaven van vuurwerk in risicovolle situaties. In sommige 

gemeenten zijn beveiligers ingezet die in contact stonden met BOA’s en wijkagenten. In algemene zin 

wordt geconcludeerd dat de handhavingscapaciteit vanuit de gemeenten beperkt was. De 

persoonsgerichte aanpak die in een aantal gemeenten is toegepast, waarbij een combinatie van 

bestuurlijke en strafrechtelijke maatregelen is toegepast, blijkt effectief.  

Schade buitenruimte 

Beleidsuitgangspunten 6 t/m 8 (Lokale afspraken tussen gemeenten, politie en brandweer om schade 

te beperken, preventie containerbranden, schadeverhaal en sancties op basis van informatie OM en 

politie.) 

 

Ondanks vooraf genomen maatregelen zoals het afsluiten van afvalbakken is hier toch weer veel 

schade geconstateerd. Het gaat hierbij om zowel ondergrondse als bovengrondse afvalbakken. In een 

enkel geval is met succes de schade verhaald, maar meestal ontbrak het aan een aanwijsbare dader. 

Wel is hiervan aangifte gedaan.  

 

Burgerparticipatie en agressie/geweld tegen hulpverleners 

Beleidsuitgangspunten 9 en 10 (Betrokken bewoners en actief beleid tegen agressie en geweld tegen  

hulpverleners.) 

 

In de voorbereiding op de jaarwisseling zijn afspraken gemaakt met politie en OM over de praktische  
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uitvoering van het doen van aangifte, waardoor tijdens de nacht korte lijnen tussen de verschillende 

Actiecentra en het Hoofd Opsporing van de politie. Ook de afspraak met het OM om het snelrecht toe 

te passen werkte prettig en goed. Deze jaarwisseling is van 2 incidenten aangifte gedaan, 1 incident 

gericht tegen een BOA en 1 gericht tegen ambulancepersoneel. Elk incident is er één teveel en we 

blijven collectief sturen op het terugdringen van dit soort incidenten.  

 

Vuurwerk gerelateerd 

Beleidsuitgangspunten 11 t/m 18 (Vuurwerkverbod, verbaliseren en toepassen (super)snelrecht, 

controle en handhaving op vuurwerkverkooppunten, carbid en vervolging bij gevaar bij gebruik ervan, 

opruimen vuurwerk door burgers en gemeenten.) 

 

Ondanks het landelijke vuurwerkverbod, is geconstateerd dat er voor en tijdens de nacht veel 

vuurwerk is afgestoken, waarbij meerdere gemeenten aangeven dat hieruit opnieuw grote 

schadeposten zijn ontstaan. Handhaving op het afsteken van vuurwerk had in de aanloop naar de 

jaarwisseling meer prioriteit dan tijdens de nacht zelf. Carbid is in 1 gemeente binnen de regio 

Haaglanden toegestaan op grond van de APV en is daar zonder problemen verlopen. Door 

gemeenten wordt aangegeven dat het opruimen van vuurwerk naar tevredenheid is verlopen. 

Brandveiligheid 
Beleidsuitgangspunt 19 t/m 21 (Beheer gebouwen met een publieke functie.) 
 
Risicovolle panden zijn in kaart gebracht en er zijn gesprekken gevoerd met de beheerders. Ook 
hebben extra controles plaatsgevonden. 
 
Evenementen  
Beleidsuitgangspunten 22 en 23 (Evenementen waren deze jaarwisseling niet toegestaan.) 
 
Gemeenten hebben, ook in regionaal verband, livestreams en jeugdactiviteiten georganiseerd binnen 
de geldende coronamaatregelen.  
 
Capaciteit hulpdiensten 
Beleidsuitgangspunt 24 (Regionale verdeling bij schaarste.) 
 
Binnen de kolommen wordt de eigen inzet en capaciteit gedurende de nacht gemonitord en tussen de 
Algemeen Commandanten onderling besproken. Tijdens deze jaarwisseling vond de afstemming 
plaats in het voorbereid ROT dat om het uur bijeen kwam op de Yp. 
 
Communicatie 
Beleidsuitgangspunt 25 (Gemeente informeert de samenleving proactief.) 
 
De gemeenten hebben diverse communicatiemomenten en -kanalen benut in het kader van preventie; 
onderwerpen waren het vuurwerkverbod, veilig stoken en illegale handel. 
 
Crisisbeheersing 
Beleidsuitgangspunten 26 en 27 (Hulpdiensten bereiden samen met de gemeenten gecoördineerde 
multi-inzet voor op basis van regionale scenario’s en risicoanalyse.) 

De jaarwisseling is in het Multi Voorbereidend Overleg (MVO) voorbereid en tijdens de nacht kwam 

het Voorbereid ROT om het uur bijeen op de Yp. Hiermee waren er korte lijnen tussen de 

Operationeel Leider, Algemeen Commandanten, Communicatie en Informatiemanagement waardoor 

continu multi-beeldvorming plaatsvond. Er is vooraf in multiverband geoefend middels een table top en 

scenario’s zijn vooraf uitgewerkt en vastgesteld in het multi-draaiboek. De gehele multi-samenwerking 

rondom de jaarwisseling is separaat geëvalueerd in de ‘Evaluatie MVO en Voorbereidend ROT 

Jaarwisseling’. 

 

 

 



 

Evaluatie Beleidsuitgangspunten Jaarwisseling 21-22 
3 

 

 

Rapportage  

Beleidsuitgangspunt 28 (Aanleveren van een overzicht van de cijfers m.b.t. het verloop van de 

jaarwisseling per gemeente.) 

 

De cijfers zijn tijdig aangeleverd. De GHOR heeft een kwaliteitsslag doorgevoerd ten aanzien van de 

cijfers m.b.t. het aantal ambulanceritten per gemeente. Later zijn hier ook regionale cijfers van 

ziekenhuizen en huisartsenposten aan toegevoegd. Hierbij is het aantal vuurwerkslachtoffers specifiek 

in beeld gebracht. 

 

Overig – Deelscooters 

Advies 1: In Leidschendam-Voorburg draait een pilot waarin onder meer de wens is om juridisch vast 

te leggen dat deze sharescooters op 30/31 december uit de gemeente worden verwijderd. Het 

voorstel is om in regionaal verband te kijken naar de gemeentelijke maatregelen voor deelscooters 

tijdens de jaarwisseling. 

Advies ten aanzien van mogelijke wijzigingen Beleidsuitgangspunten Jaarwisseling  

Deze evaluatie heeft als doel om te bezien of en welke beleidsuitgangspunten herzien of aangevuld 

kunnen worden in de aanloop naar de aankomende jaarwisseling. Kijkend naar de inhoudelijke 

inbreng vanuit de kolommen is het advies om deze niet te wijzigen en de huidige 

beleidsuitgangspunten vast te laten stellen door het AB voor de jaarwisseling 2022-2023.  

 

Wel is het wenselijk om het komende jaar op regionaal niveau te onderzoeken of het wenselijk en 

mogelijk is om regionale gemeentelijke afspraken te maken met de eigenaren van deelscooter-

bedrijven. Zie beleidsuitgangspunt ‘overig - deelscooters’, advies 1.  

 


