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Geachte leden van de gemeenteraad,

U ontvangt deze raadsinformatiebrief ter beantwoording van de door ons college ontvangen 
schriftelijke vragen, gesteld namens de PVDA fractie. Onderstaand zijn de vragen in cursief 
weergegeven en van beantwoording voorzien.

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

U haalt een citaat aan dat door de gemeente niet is uitgesproken, noch door de gemeente 
schriftelijk is gepubliceerd. In de contacten met het AD is door de gemeentelijk woordvoerder 
mondeling gezegd dat de jaarwisseling in vergelijking met andere jaren “rustiger” is verlopen. Zelf 
heeft de burgemeester in zijn social media uitingen gebruikgemaakt van de bewoordingen van de 
politie: “overzichtelijk en beheersbaar”.

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

Bij de integrale voorbereiding op de jaarwisseling is de inzet gericht op het beperken van de 
overlast voor mens en dier. In de gecombineerde commissie Alblasserdam van jl 18 oktober is de 
memo aanpak Oud en Nieuw 2022-2023 besproken welke in dit kader inzicht geeft op de getroffen 
maatregelen. De beoordeling op doeltreffendheid van de maatregelen is deels subjectief. Om de 
jaarwisseling zo objectief mogelijk te typeren is het beeld gebaseerd op meldingen die zijn gedaan 
bij noodhulpdiensten en gemeentelijke handhavers. Zoals ook door de burgemeester is 
aangesloten bij de woordkeuze van de professionals in het veld.

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? 

De schade aan gemeentelijke eigendommen zoals verkeersborden en afvalbakken kan in 
algemene zin van gesteld worden dat hier sprake is van enige mate van opzet zoals baldadigheid 
en vandalisme. De schade aan particuliere en commerciële eigendommen is deels toe te schrijven 
aan situaties waarbij er geen sprake is van opzet maar is deels toe te schrijven aan de verhoogde 
kans op schade door het afsteken van vuurwerk in de openbare ruimte. 

Schades aan particuliere eigendommen worden niet bij de gemeente gemeld. Ieder jaar geeft het 
verbond van verzekeraars een schatting van schadebedragen die betrekking hebben op de 
jaarwisseling. De schatting van het Verbond van verzekeraars is gebaseerd op de eerste claims 
die verzekeraars op oudejaarsavond en 1 januari registreren en op het incidentenoverzicht van de 
Stichting Salvage. Het definitieve, gevalideerde schadebedrag kan pas in het navolgende jaar 
worden vastgesteld. De schatting beperkt zich tot verzekerde schade die onder de dekking valt van
particuliere opstal-, inboedel-, en autoverzekeringen (allrisk en beperkt casco). Medische kosten en
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schadebedragen voor bedrijven, scholen/kinderdagverblijven en overheidseigendommen zijn niet 
bekend en worden derhalve niet meegenomen in deze schatting.

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

Voor beantwoording van deze vraag wordt deels verwezen naar de beantwoording van vraag 3. 
De gegevens van het verbond van verzekeraars worden niet op lokaal niveau gepubliceerd.  

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

de secretaris de burgemeester

S. van Heeren J.G.A. Paans
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