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Onderwerp

Evaluatie vuurwerk jaarwisseling 2018 - 20t9.

Voorstel

1. Kennis te nemen van de evaluatie vuurwerk jaarwisseling 2018 - 2019
2. De raad te informeren via de TILS-lijst.

Inleiding

De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 14 november 2018 ingestemd met een
initiatiefvoorstel inzake een proef met vrijwillige vuurwerkvrije zones rond de jaarwisseling
2018 - 2019. Een evaluatie van deze proef maakte deel uit van het raadsvoorstel.
In de voorliggende evaluatie zijn ook meegenomen de meldingen en incidenten rondom de
afgelopen jaa rwisseling.

Beoogd effect/doel

Kennisnemen van de evaluatie

Argumenten

Evaluatie als basis voor verdere besluitvorming
Genoemd initiat¡efvoorstel voorzag in een evaluatie medio 2019 op grond waarvan de
gemeenteraad bij de begrotingsbehandeling 2020 een besluit kan nemen overal dan niet
structurele inbedding in beleid.

De uitkomsten van de evaluatie lopen uiteen doch het verkrijgen van draagvlak en het
aanspreken van mensen lijken de belangrijkste uitdagingen voor een initiatiefnemer.

Meldingen/incidenten
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Uit de cijfers blijkt dat de jaarwisseling net als vorig jaar zonder noemenswaardige
incidenten is verlopen.

Kanttekeningen en risico's

nvt

Financiële, personele en juridische gevolgen

De kosten voor de gemeente voor de proef bedroegen € t.072,= en hadden betrekking op
de aanschaf en belettering van de bebording. Van de 50 aangeschafte borden zijn er nog

31 over.

Duurzaamheid
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Uitvoering/evaluatie

nvt

Commu n icatie/ participatie

Na overleg met Communicatie wordt voorgesteld nu niet actief naar buiten te
communiceren. Voorgesteld wordt om, als er opnieuw voor wordt gekozen om
vuurwerkvrije zones in te stellen tijdens de komende jaarwisseling, later dit jaar te
communiceren. Daarbij dan de bevindingen van 2018 - 2019 meenemen.
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