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Weert, L4 f ebruari 2O2O

Aan: Het College van Burgemeester en Wethouders van Weert

Van: Karin Duijsters, fractie Duijsters

Betreft: Aanvullende Schriftelijke vragen, conform artikel 40 van het reglement van
orde

Onderwerp: Aanvullende vragen n.a.v. het antwoord op artikel 40 vragen Vuurwerk 201-9 en

t ijd e ns d e j a a rwiss eling 2Olg / 2020 d.d. l_3 fe b ru a ri

Geacht college,

Fractie Duijsters heeft naar aanleiding van de beantwoording van de schriftelijke vragen d.d
13 februari door het college van B&W op de vragen conform artikel 40 RVO van L0 januari
Vuurwerk 20L9 en tijdens de jaarwisseling de navolgende aanvullende vragen die wij graag
schriftelijk bea ntwoord zien :

Het antwoord bij 1a luidt: Binnen de beschikbare capaciteit en planning rond de feestdagen qua
werktijden is er zoveel mogelijk aandacht besteed aan de vuurwerkoverlast. Overigens is de
intentie uitgesproken dat in de periode voorafgaand aan de jaarwisseling
politíe en gemeente gezamenlijk gaan controleren.
De vraag was echter: Waarom is hier niet effectiever op ingespeeld door de afdeling
handhaving en toezicht? Met andere woorden waarom was het in de planning niet mogelijk,
om personeel in te zetten na l-9.00 uur's avonds om eenmalig een project in de avonduren te
doen, dit is door mij ook gevraagd tijdens de commissie middelen en bestuur van 10

december 2019?

Het antwoord bij vraag 1b luidt: Preventief toezicht is moeilijk in resultaten uit te drukken.
Toezicht en handhaving op het afsteken van illegaal vuurwerk is lastig gezien de mobiliteit van
de afstekers en het beperkte gebied waar onze toezichthouders op kunnen toezien.
Mogelijk dat de vraagstelling niet helemaal duidelijk was maar met resultaten werd bedoeld
hoe vaak is er toezicht geweest op het illegaal afsteken in de buurt van kwetsbare objecten en
hoe vaak is er toezicht geweest op de "hotspots"? Zijn er tijdens deze controles mensen
staande gehouden of bekeurd voor het afsteken van vuurwerk?

Het antwoord op vraag 2 luidt: Er zijn geen extra kosten gemaakt. Er is extra voorlichting
gegeven doch dit heeft binnen de reguliere werkuren plaatsgevonden. Ook het plaatsen van
beschermkappen op parkeerautomaten, totaal 4 uur, heeft binnen de reguliere werktijd
plaatsgevonden.
Het antwoord bevreemd me omdat gedurende de uitvoering van deze maatregelen, het
personeel toch niet ingezet kon worden voor het werk dat zij zouden verrichten als deze
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maatregelen niet nodig waren. Met andere woorden de uitvoering hiervan is toch ten koste

gegaan van de reguliere uren die niet konden worden gebruikt voor het reguliere werk. Graag

een verduidelijking?

De vragen 4 tot met 12 hadden betrekking op de periode van september 2019 tot en met 5

januari 2020.

Mijn vraag of u de vragen 4 tot en met L2 nog eens goed wil bekijken omdat uit de

antwoorden niet blijkt dat u hierbij de periode van september 20L9 tot en met 5 januari

heeft meegenomen. (8.v. bij het antwoord op vraag 4 mis ik de opgeblazen putdeksel in de

wijk Graswinkel, bij vraag 6 benoemt u de periode 9 december tot en met 3L december)

4. Wat voor schade ls er toegebracht in de openbare ruimte [err gevolge varr lreI

afsteken van vuurwerk? Waar bestond deze schade uit en wat zijn hiervan de kosten?

5. Hoeveel meldingen van inwoners zijn er binnengekomen bij de afdeling handhaving en

toezicht met betrekking tot het afsteken van vuurwerk en vanuit welke wijken?

6. Welke actie heeft de afdeling handhaving en toezicht op deze meldingen genomen en

wat waren de resultaten hiervan?

7. Hoeveel meldingen van inwoners heeft de politie binnen gekregen met betrekking tot
het afsteken van vuurwerk en vanuit welke wijken?

8. Welke actie heeft de politie op deze meldingen genomen en wat waren de resultaten

hiervan?

9. Hoeveel illegaal vuurwerk heeft de politie aangetroffen c.q., in beslag genomen in de

gemeente Weert?

l-0. Hoeveel mensen hebben zich gemeld bij de spoedeisende hulp SJG met letsel ten

gevolge van vuurwerk?

11. Hoe vaak is er inzet van de brandweer nodig geweest ten gevolge van het afsteken

van vuurwerk? Waar bestond deze inzet uit?

l-2. Hoeveel meldingen zijn er binnengekomen van gewonde dieren ten gevolge van

vuurwerk bij de Stichting dierenambulance Midden-Limburg en waaruit bestonden

deze verwondingen?

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie Duijsters

Karin Duijsters

Bijlagen:

ter verduidelijking heb ik de eerste vragen, het antwoord en de raadinformatiebrief bijgevoegd


