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Betreft: Verloop jaarwisseling 2019-2020

Geachte leden van de raad,

Middels deze brief wil ik u informeren over het verloop van de jaarwisseling, het schadebedrag van de
vuurwerkvernielingen en de ontwikkelingen rondom een vuurwerkverbod.
Verloop en schades jaarwisseling
De jaarwisseling in Albrandswaard is rustig verlopen en er hebben geen (grote) incidenten plaatsgevonden. In
onderstaand tabel is overzichtelijk gemaakt wat het schadebedrag is tot nu toe. Het betreft schades van
afvalbakken, dispensers, verkeersborden en hondenpoepborden. Tevens is een vergelijking met voorgaande
jaren opgenomen.
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020
Rhoon
Portland
Poortugaal

€6200
€3150
€4800

-€900
€3750

€241
€466
€17771

€1805
€747
€1590

€2932
€473
€580

In het overzicht zijn de vernielingen aan twee speeltoestellen (Goudmijn en Bakkerspark) en meerdere
gemeentelijke gebouwen (De Parel, Julianaschool en Gymzaal Rhoon) nog niet meegenomen. Dit omdat er
momenteel offertes zijn aangevraagd voor de reparatie/vervangingskosten. Verwachting is dat deze kosten rond
de €9.000 uitkomen.
Wij proberen de schades zoveel mogelijk te verhalen op de dader.
Ontwikkelingen vuurwerkverbod
Na de jaarwisseling heb ik van enkele inwoners brieven ontvangen met de vraag een mogelijk vuurwerkverbod te
onderzoeken dan wel in te stellen.
Nadat het kabinet in 2019 al besloot om het zwaarste consumentenvuurwerk, in de categorie F3, vanaf 2020 in
de ban te doen is recent besloten tot een verdere inperking van de toegestane soorten consumentenvuurwerk door
de invoering van een verbod op knalvuurwerk en losse vuurpijlen.
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Graag ga ik met u en onze inwoners in gesprek over de mogelijkheid respectievelijk wenselijkheid van een totaal
verbod op vuurwerk in onze gemeente als ook de impact van dit besluit door de gemeente Rotterdam op onze
gemeente. Een procesvoorstel hieromtrent ontvangt u binnenkort.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
het college van de gemeente Albrandswaard,
de burgemeester,

drs. Jolanda de Witte

