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Geachte raadsleden, 

 

INLEIDING 
Met de raadsinformatiebrief van 4 januari 2021 heb ik u geïnformeerd over het eerste beeld van de 
jaarwisseling. Graag informeer ik u hierbij over de uitkomsten van de integrale evaluatie. 

 

KERNBOODSCHAP 
De jaarwisseling 2020/2021 is in Albrandswaard relatief rustig verlopen. Dit jaar was het een 
bijzondere jaarwisseling vanwege de geldende coronamaatregelen en het landelijk vuurwerkverbod. 
Er hebben geen grote incidenten plaatsgevonden. Wel is een tiental kleine incidenten geweest en er is 
ondanks het vuurwerkverbod veel vuurwerk afgestoken. Uit de integrale evaluatie komt een aantal 
punten naar voren: 

1. De coronamaatregelen en het landelijk vuurwerkverbod heeft invloed gehad op het verloop 
van de jaarwisseling. Het exacte effect is lastig te bepalen door de extra voorbereidingen op 
de jaarwisselingen en inzet van de gemeente en partners. 

2. Het schadebedrag ligt op dit moment rond de €3268,-. Ten opzichte van het schadebedrag 
van de vorige jaarwisseling van €11233,- ligt dit beduidend lager.  

3. De samenwerking tussen politie en boa’s wordt het komende jaar verder verstevigd door de 
inzet van fysieke koppels politie/boa. Extra inhuur is nodig voor komende jaarwisseling om 
goed te kunnen blijven inspelen op de benodigde toezicht en handhaving in de gemeente.  

 

TOELICHTING 

 

Effecten Tijdelijke Wet maatregelen COVID-19 en het landelijk vuurwerkverbod  

De Tijdelijke wet en het landelijk vuurwerkverbod hebben veel invloed gehad op het verloop van de 

jaarwisseling. Met name de beperkte drukte en vuurwerk op straat in vergelijking met voorgaande 

jaren hebben groot verschil gemaakt. Ook is veel ingezet op de preventie van overlast en incidenten, 

naast risicobeperking van verdere verspreiding van het coronavirus. De hulpdiensten hebben zich 

voorbereid op verschillende scenario’s. Er is veel capaciteit ingezet en in de aanloop naar de 

jaarwisseling hebben we extra aandacht besteed aan de actuele regels.  
 

Helaas was het niet mogelijk om de kerstboomverbranding dit jaar door te laten gaan. De Tijdelijke 

Wet laat evenementen en samenkomsten niet toe. Ook het inzamelen van de kerstbomen hebben we 

moeten annuleren om het risico op besmetting van het coronavirus zoveel mogelijk te verkleinen. 
 
Effecten plan van aanpak 
 



Preventieve maatregelen 

Ondanks het landelijk vuurwerkverbod zijn er preventieve maatregelen ter voorkoming van 

vernielingen en vuurwerkoverlast genomen, zoals het afsluiten van afvalbakken, aanschrijven van 

aannemers en bedrijven en de beschikbaarheid van actuele contactgegevens van scholen en 

kinderopvang bij calamiteiten. De activiteiten die vanuit SWA georganiseerd zijn voor jongeren, zoals 

het voetbaltoernooi in Portland (29 december) en Rhoon (30 december) en de Buurtsportcoachbus, 

zijn goed verlopen. Aandachtspunt is het organiseren van activiteiten op Oudejaarsdag. Deze dag 

staat voor de meeste mensen in het teken van de eigen voorbereidingen en activiteiten voor de 

jaarwisseling.  
 
Inzet aandachtslocaties 

De particuliere beveiliging, boa’s en politie hebben de aandachtslocaties dagelijks in beeld gehad. Er 

is een klein aantal incidenten en overlast geweest. Er zijn drie aanhoudingen verricht. Zo is bij de 

school De Parel in Poortugaal inzet geweest vanwege vernielingen en heeft een aanhouding 

plaatsgevonden. Bij het Hof van Portland en de Beurs in Portland is samengewerkt om de overlast 

door jeugd te beperken. In Rhoon is het opvallend rustig geweest, met uitzondering van een aantal 

brandjes. Hiernaast zijn op Oudejaarsdag twee aanhoudingen verricht in Poortugaal bij zwaar 

vuurwerk bij de Kasteeltuinen.  

 

Een aantal locaties in de gemeente, zoals SV Poortugaal en de Havendam, heeft in de surveillance 

van politie, boa’s en particuliere beveiliging extra aandacht gehad en er is weinig overlast 

geconstateerd. De MCU is bij de Havendam ingezet voor twee weken vanaf 21 december 2020.  
 
Schadebedragen 

In onderstaande tabel is overzichtelijk gemaakt wat het schadebedrag is tot nu toe. Het betreft 

schades van afvalbakken, speeltoestellen, kunstgras, verkeersborden. Tevens is een vergelijking met 

voorgaande jaren opgenomen.  

 

 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Rhoon €6200 -- €241 €1805 €7714 €470 

Portland €3150 €900 €466 €747 €473 n.n.b. (1) 

Poortugaal €4800 €3750 €17771 €1590 €1217 €2798 

Totaal €14150 €4650 €18478 €4142 €11233* €3268** 

*Totaalbedrag wijkt af van RIB 30 januari 2020: de definitieve bedragen zijn meegenomen. 
**Door een wijziging in het uurtarief geeft de vergelijking exclusief manuren een beter beeld: 
2020/2021: €2665; 2019/2020: €9404 
 
De kosten van de vernielingen bij CBS de Parel wordt voor een deel verhaald op de dader. 

 

Het landelijk vuurwerkverbod heeft mogelijk een positief effect op de schadebedragen. Deze zijn in 

vergelijking met vorig jaar met 72% gedaald en het jaar daarvoor met 36%. In het overzicht is te zien 

dat de schadebedragen erg fluctueren. Een aantal schadebedragen is nog niet bekend, zoals schades 

aan  scholen in Poortugaal, Rhoon en Portland.  
Samenwerking politie en boa’s 

De samenwerking tussen de politie en de boa’s is in het algemeen goed verlopen. Dit jaar is gekeken 

naar de mogelijkheid om meer toezicht- en handhavingscapaciteit in te zetten tijdens de jaarwisseling. 

Onder aansturing van de politie zijn de boa’s ingezet tussen 17.00 uur (31 december 20202) en 02.00 

uur (1 januari 2021). In het integrale plan van aanpak is afgesproken dat de inzet van een koppel van 



 
 

zowel een boa als een politieagent een randvoorwaarde is voor de veiligheid van de boa’s. De 

koppels worden met name ingezet op de overlastlocaties.. De boa’s hebben regelmatig in contact 

gestaan met de politie om efficiënt toezicht te kunnen houden en te handhaven waar nodig.  

Deze samenwerking heeft ervoor gezorgd dat de politie de meer zwaardere meldingen kon oppakken. 

Door de samenwerking is er meer inzet mogelijk geweest op het aantal (vuurwerk)meldingen in 

Albrandswaard. 
 
 
Aandachtspunten 

- Politie en boa’s geven aan dat het wellicht mede als gevolg van de Coronamaatregelen het de 

afgelopen tijd drukker is in Albrandswaard, voor een belangrijk deel ook door jeugdoverlast. 

Dit jaar is extra inhuur van 2 FTE nodig geweest om de handhaving zo goed mogelijk te 

kunnen borgen. De extra inzet is naar verwachting ook voor komende jaarwisseling nodig om 

goed te kunnen blijven inspelen op de benodigde toezicht en handhaving in de gemeente.  

- Voor de verdere samenwerking tussen politie en boa’s wordt in het reguliere werk, niet zijnde 

bijzondere en risicovolle inzet, meer ervaring opgedaan met de samenwerking in fysieke 

koppels van politie/boa. Doel is om te onderzoeken in hoeverre aanscherping van de 

samenwerking mogelijk en wenselijk is.  

 

TOT SLOT  

Dit jaar was een bijzondere jaarwisseling. Het was druk voor de hulpdiensten en de boa’s. Er was zeer 

beperkt ruimte voor activiteiten en veel gelegenheden waren gesloten. Ik ben blij te zien dat veel 

mensen zich hebben gehouden aan de oproep om thuis te blijven en de feestdagen in kleine kring te 

vieren. We hebben grote waardering voor iedereen die zich heeft ingezet om de jaarwisseling zo veilig 

mogelijk te laten verlopen, zoals de politie, brandweer, ambulance, boa’s, buitendienst, SWA, 

buurtpreventie. 

De uitkomsten van deze evaluatie nemen we mee in de voorbereiding op de jaarwisseling 2021/2022. 

Het komende jaar houden we de ontwikkelingen in de gaten rondom de jaarwisseling, zoals de 

ontwikkelingen rondom een landelijk vuurwerkverbod.  
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
de burgemeester van de gemeente Albrandswaard, 

 
drs. Jolanda de Witte 

  


