
Schriftelijke vragen 
(inwinnen van informatie)

Artikel 35 Reglement van Orde

1. Schriftelijke vragen worden kort en duidelijk geformuleerd. De vragen kunnen van een toelichting worden voorzien. Bij de vragen 
wordt aangegeven, of schriftelijke of mondelinge beantwoording wordt verlangd. Vragen die niet voldoen aan het hiervoor gestelde 
worden per omgaande aan de indiener teruggestuurd.

2. De vragen worden bij de griffier ingediend. Deze draagt er zorg voor dat de vragen zo spoedig mogelijk ter kennis van de overige 
leden van de raad en het college of de burgemeester worden gebracht.

3. Schriftelijke beantwoording vindt zo spoedig mogelijk plaats, in ieder geval binnen dertig dagen nadat de vragen zijn 
binnengekomen. Mondelinge beantwoording vindt plaats in de eerstvolgende raadsvergadering. Indien beantwoording niet binnen 
deze termijnen kan plaatsvinden, stelt het verantwoordelijk lid van het college of de burgemeester de vragensteller hiervan 
gemotiveerd in kennis, waarbij de termijn aangegeven wordt waarbinnen beantwoording zal plaatsvinden. Dit bericht wordt 
behandeld als een antwoord.

4. De antwoorden van het college of de burgemeester worden door tussenkomst van de griffier aan de leden van de raad 
toegezonden.

5. De vragensteller kan, bij schriftelijke beantwoording in de eerstvolgende raadsvergadering en bij mondelinge beantwoording in 
dezelfde raadsvergadering, na de behandeling van de op de agenda voorkomende onderwerpen nadere inlichtingen vragen omtrent
het door de burgemeester of door het college gegeven antwoord, tenzij de raad anders beslist.

Vergadering: N.v.t.

Onderwerp: Vragen betreffende: de schade rondom de oude en nieuw periode 2022 / 
2023. 

Datum indiening: 10-01-2023 

Aan de voorzitter van de gemeenteraad.

Het college wordt verzocht de volgende vragen te beantwoorden.

Inleiding

In het de AD Dordtenaar is op dinsdag 10-01-2023 een artikel geplaats met de kop: 
(Alblasserdam) Veel minder schade tijdens oud en nieuw: “Jaarwisseling rustig verlopen”. In het 
artikel word melding gedaan van een schade bedrag van € 4.500,-- aan gemeentelijke eigendom. 
Een aanzienlijk minderbedrag dan voorgaande jaren. 

In het artikel is geen melding over schade aan eigendomen van particulieren of bedrijven en 
instellingen. In een tweet van de Burgemeester Paans wordt er wel vermeld dat er een drie tal 
branden zijn geweest op 31 december. En betuigde zijn medeleven. 
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Het Alblasserdamsnieuws melde op zijn site gedurende de oud en nieuw periode, ofwel vuurwerk 
periode diverse gebeurtenissen. 
Enkele zijn:
• 1 jan 23, Woningbrand in Alblasserdam door vuurwerk; grote schade
• 31 dec 23, Auto in Nicolaas Beetsstraat in Alblasserdam in brand
• 31 dec 23, Auto’s (betrof 2 auto’s) in brand langs Molenmsingel in Alblasserdam
• 31 dec 23 Brandweer rukt uit voor brand in voetbalkooi in Alblasserdam
• 17 dec 23, Man overlijd bij vuurwerkongeluk Ridderkerk: Alblasserdammer aangehouden
• 26 nov 23, Bizarre knal verwoest achterzijde Alblasserdamse woning; 4 huizen beschadigd.

Tevens is er op 31 dec een melding mishandeling Van Eesterensingel Alblasserdam en zijn er in 
november en december nog verschillende auto’s brandend aangetroffen.

Zoals elk jaar was er door het vuurwerk overlast voor de dieren. Elk bezitter van een dier welke 
bang is voor het vuurwerk kunnen getuigen van een zeer nare periode voor het dier. 

Vragen 

1. Wat is de reden om deze jaarwisseling te bestempelen als “Jaarwisseling rustig 
verlopen”? 

2. Moeten bij dit type beoordeling over een gebeurtenis niet breder worden gekeken en 
overlast bij mens en vooral dier(!) mee genomen worden?

3. Als de schade aan gemeentelijke eigendommen wordt gebruikt om het verloop van een 
Oud en Nieuw periode te beoordelen, zou daar dan ook niet de (indicatie van) schade aan
eigendommen van particulieren, bedrijf en instellingen moeten worden vermeld? 

4. Is de schade aan particulieren, bedrijf en instelling alsnog te inventariseren zodat dit in de 
toekomst gebruikt kan worden als vergelijk materiaal. 

Gevraagd wordt de vragen conform procedure schriftelijk te beantwoorden.   

Ondertekening en naam:

Wim van Krimpen,  PvdA 


