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ONDERWERP 

Raadsinformatiebrief aanbieden evaluatie jaarwisseling 2020 - 2021 

Geachte heer/mevrouw, 

Hierbij bieden wij u, de evaluatie jaarwisseling 2020 – 2021 aan. 

Net als voorgaande jaren wordt de voorbereiding van de jaarwisseling integraal met de 
veiligheidspartners, brandweer, politie en de gemeente Middelburg en Veere na de 
zomervakantie opgestart. Er is een Walchers overleg om tot integrale uitvoering te komen en 
afspraken te maken omtrent veiligheidsissues, prioriteiten en inzet. Daartoe wordt door 
iedere organisatie een operationeel draaiboek gemaakt. Het format daarvoor is eerder in de 
basisteamdriehoek door burgemeesters, officier van justitie en teamchef politie vastgesteld. 

Echter de voorbereiding was dit jaar toch anders dan de andere jaren. Het Corona tijdperk 
maakte dat alles anders was dan andere jaren, er mag en kan maatschappelijk minder en 
naarmate december dichterbij kwam werd ook duidelijk dat de horeca dicht zou blijven en er 
geen vuurwerk mocht worden gekocht, vervoerd of afgestoken. Dit gaf landelijk niet alleen 
duidelijkheid en rust maar helaas ook voor heel veel mensen onrust, demonstraties, 
ongeregeldheden en betogingen tegen de genomen maatregelen. 

Direct na de aankondiging van de Lock down door de minister president Rutte waren er 
ongeregeldheden in Vlissingen en Oost Souburg. In veel steden en delen van het land 
waren er ongeregeldheden en rellen door jongeren te zien en er werd op social media veel 
opgeroepen tot rellen of demonstraties, betogingen en andere samenkomsten. Kortom naar 
mate de jaarwisseling dichterbij kwam werd de onrust groter. Hierdoor hebben we met de 
voorbereiding tot op het laatste moment aanpassingen moeten doen om zo de operationele 
aanpak zo goed als mogelijk af te stemmen. 

Een van die laatste aanpassingen was dat de raddraaiers van de ongeregeldheden in 
Vlissingen en Oost-Souburg, op 28 en 29 december een waarschuwingsbrief van de 
burgemeester uitgereikt hebben gekregen door de politie en een gemeentelijke BOA. Een 
andere belangrijke was dat stichting ROAT op 31 december met ontheffing een game-event 
voor jongeren heeft georganiseerd in sporthal Baskensburg. Als laatste werd deelgenomen 
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aan 2 online evenementen, gamen met de politie en Clubbin-Zeeland om zo jongeren een 
alternatief te bieden. 

De integrale aanpak was ondanks alles toch ook dit jaar weer gericht om de overlast, 
schade en andere ernstige incidenten tijdens de jaarwisseling te voorkomen en/of te 
beperken. Voor deze jaarwisseling is er niet specifieke extra aandacht geweest in bepaalde 
wijken. De operationele inzet begaf zich daar waar het nodig was of informatie beschikbaar 
was bij de ketenpartners. 

De politie had via de lokale driehoek een landelijke lijn voor het handhavende optreden 
vastgesteld, te weten; 

1.Geweld tegen medewerkers publieke taak (VPT) 
2. Handhaving openbare orde (met eerste focus op aanpak geweld tegen personen) 
3. Handhaving COVID 19-maatregelen 
4. Handhaving vuurwerkverbod 

Resultaten 
Ondanks de onrustige voorbereiding en de ongeregeldheden vooraf hebben de hulpdiensten 
aangeven dat het een relatief rustige jaarwisseling in Vlissingen was. Er zijn minder branden 
en uitrukken van de brandweer geweest. Er zijn minder meldingen waar de politie en BOA’s 
op in moesten zeten of optreden. Er zijn geen aanhoudingen verricht of ongeregeldheden 
geweest. 

Er hebben zich helaas in Vlissingen toch een tweetal ernstige incidenten voorgedaan. In een 
geval werden een tiental ruiten uit een gebouw geblazen door een vuurwerkbom. In een 
ander geval werden twee zogeheten brandbommen tot ontploffing gebracht in de Lange 
Zelke. Gelukkig hebben deze incidenten geen gewonden opgeleverd. 

De politie heeft aangegeven dat het qua openbare orde en veiligheid een relatief rustige 
jaarwisseling was waarbij er sprake was van een goed beheersbare situatie in deze 
bijzondere coronatijd met een landelijk verbod tot het afsteken van consumentenvuurwerk. 
Het aantal incidenten waar de politie op geacteerd heeft betrof 42. Dit is ongeveer gelijk aan 
de vorige jaarwisseling (45 en 75 het jaar daarvoor). Het aantal meldingen van 
vuurwerkoverlast is deze jaarwisseling gestegen van 69 naar 102. 

Waarschijnlijk is vanwege het afgekondigde vuurwerkverbod meer door inwoners gemeld is 
dat er toch vuurwerk werd afgestoken. De rode draad van de meldingen was de vraag om 
handhaving. Niet zo zeer omdat er overlast werd ervaren maar vanwege het afsteken. Ook 
waren er meldingen bij die categorie 1 vuurwerk betrof, dat gewoon afgestoken mocht 
worden. Dit onderscheid werd niet altijd door de melders gemaakt. 

De brandweer gaf voor dit jaar aan dat er minder branden/brandjes waren en daardoor ook 
minder uitgerukt hoefde te worden (17 om 24 vorig jaar)  De brandweer heeft dit jaar geen 
geweld tegen hulpverleners meegemaakt. 

De gemeentelijke handhavers hebben tijdens de jaarwisseling, 1 HALT-verwijzingen inzake 
vuurwerk, 1 staande houding inzake illegaal vuurwerk gedaan. Overdag was het opvallend 
rustig in de hele gemeente. Door het mooie weer was het overdag druk op de Boulevards en 
de oliebollen kramen. Overigens zonder problemen. 

De schade aan gemeentelijke eigendommen bedraagt dit jaar € 3.006,--, 
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Stichting ROAT heeft in week 52, met ontheffing van de burgemeester, een aantal sport- en 
spelactiviteiten in de wijken ontwikkeld en uitgevoerd waardoor de jeugd een alternatief had 
om op straat te gaan en mogelijk risicogedrag te vertonen. Deze activiteiten waren goed 
bezocht en hebben zeker meegeholpen om ongeregeldheden tijdens de jaarwisseling te 
voorkomen. Op 31 december heeft er als afsluiting een game-event plaatsgevonden in 
sporthal Baskensburg waar een 40 tot 50 jongeren aan mee hebben gedaan. Deze 
jongeren hebben de gemeente en burgemeester middels een videoboodschap voor 
bedankt en aangegeven dat dit zeker heeft geholpen en bepaald heeft dat zij in ieder geval 
geen overlast zouden plegen of veroorzaken. De politie heeft dit, met betrekking tot deze 
doelgroep, ook kunnen beamen. 

Daarnaast heeft de gemeente jongeren gefaciliteerd om met een tweetal online 
evenementen mee te doen, te weten; Gamen met de politie en Clubbin’ Zeeland. Ook hier 
bij zijn de resultaten, voor een eerste jaar, qua deelname positief te noemen 

Aanbevelingen 
De onderstaande aanbevelingen die uit de evaluatie komen worden meegenomen in de 
voorbereiding van de aanpak jaarwisseling 2021 -2022.  

1. Het nadrukkelijk volgen van de landelijke besluitvorming met betrekking tot 
verkoop, vervoer en afsteken van consumentenvuurwerk; 

2. Het uitvoeren van het raadsbesluit van 2020, Vlissingen consumenten 
vuurwerkvrij met in achtneming van mogelijk nieuwe landelijke wetgeving; 

3. Het onderzoeken of een centrale vuurwerkshow haalbaar en/of wenselijk is; 
4. De politie-inzet en prioriteit en tolerantiegrenzen voor de jaarwisseling 2020 -

2021 vaststellen in de lokale driehoek; 
5. Overleg met politie, brandweer en de stichting ROAT om de werkplannen af te 

stemmen; 
6. OM beleid rond snelrecht en lik-op-stukbeleid handhaven;  
7. Nadrukkelijk blijven inventariseren van de hotspots en hotshots; 
8. Voorlichting op scholen door bureau HALT voortzetten; 
9. Het aanspreken van potentiële raddraaiers. Dit kan door middel van gesprekken 

met de wijkagent, coaches van ROAT en burgemeester brieven of gesprekken. 
Het doel van deze acties is erop gericht om potentiele raddraaiers mee te geven 
dat er op hun gelet wordt en dat ze in beeld zijn; 

10. De inzet van de bestuurlijke maatregelen als een samenscholingsverbod, 
meldplicht, inzet 12 uurs verbod, waar nodig inzetten; 

11. Communicatiecampagne, met naast aandacht voor de preventieve maatregelen 
ook nadrukkelijke en actieve communicatie over de tolerantiegrenzen en 
repressieve aanpak van overlast en vernielingen (ook richting college en raad); 

12. De wijktafels continueren en waar mogelijk versterken; 
13. Zodra er gebruik gemaakt wordt van het nieuwe systeem ondergrondse 

afvalcontainers op 31 december afsluiten. 
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Hopende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 

Hoogachtend, 

burgemeester en wethouders van Vlissingen, 
de secretaris, de burgemeester, 

mr. drs. ing. M. van Vliet drs. A.R.B. van den Tillaar 
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