Weert, 14 februari 2020
Aan:

Het College van Burgemeester en Wethouders van Weert

Van:

Karin Duijsters, fractie Duijsters

Betreft:

Aanvullende Schriftelijke vragen, conform artikel 40 van het reglement van
orde

Onderwerp:

Aanvullende vragen n.a.v. het antwoord op artikel 40 vragen Vuurwerk 2019 en
tijdens de jaarwisseling 2019/2020 d.d. 13 februari

Geacht college,

Fractie Duijsters heeft naar aanleiding van de beantwoording van de schriftelijke vragen d.d.
13 februari door het college van B&W op de vragen conform artikel 40 RVO van 10 januari
Vuurwerk 2019 en tijdens de jaarwisseling de navolgende aanvullende vragen die wij graag
schriftelijk beantwoord zien:
Het antwoord bij 1a luidt: Binnen de beschikbare capaciteit en planning rond de feestdagen qua
werktijden is er zoveel mogelijk aandacht besteed aan de vuurwerkoverlast. Overigens is de
intentie uitgesproken dat in de periode voorafgaand aan de jaarwisseling
politie en gemeente gezamenlijk gaan controleren.
De vraag was echter: Waarom is hier niet effectiever op ingespeeld door de afdeling
handhaving en toezicht? Met andere woorden waarom was het in de planning niet mogelijk,
om personeel in te zetten na 19.00 uur ‘s avonds om eenmalig een project in de avonduren te
doen, dit is door mij ook gevraagd tijdens de commissie middelen en bestuur van 10
december 2019?
Het antwoord bij vraag 1b luidt: Preventief toezicht is moeilijk in resultaten uit te drukken.
Toezicht en handhaving op het afsteken van illegaal vuurwerk is lastig gezien de mobiliteit van
de afstekers en het beperkte gebied waar onze toezichthouders op kunnen toezien.
Mogelijk dat de vraagstelling niet helemaal duidelijk was maar met resultaten werd bedoeld
hoe vaak is er toezicht geweest op het illegaal afsteken in de buurt van kwetsbare objecten en
hoe vaak is er toezicht geweest op de “hotspots”? Zijn er tijdens deze controles mensen
staande gehouden of bekeurd voor het afsteken van vuurwerk?
Het antwoord op vraag 2 luidt: Er zijn geen extra kosten gemaakt. Er is extra voorlichting
gegeven doch dit heeft binnen de reguliere werkuren plaatsgevonden. Ook het plaatsen van
beschermkappen op parkeerautomaten, totaal 4 uur, heeft binnen de reguliere werktijd
plaatsgevonden.
Het antwoord bevreemd me omdat gedurende de uitvoering van deze maatregelen, het
personeel toch niet ingezet kon worden voor het werk dat zij zouden verrichten als deze

maatregelen niet nodig waren. Met andere woorden de uitvoering hiervan is toch ten koste
gegaan van de reguliere uren die niet konden worden gebruikt voor het reguliere werk. Graag
een verduidelijking?
De vragen 4 tot met 12 hadden betrekking op de periode van september 2019 tot en met 5
januari 2020.
Mijn vraag of u de vragen 4 tot en met 12 nog eens goed wil bekijken omdat uit de
antwoorden niet blijkt dat u hierbij de periode van september 2019 tot en met 5 januari
heeft meegenomen. (B.v. bij het antwoord op vraag 4 mis ik de opgeblazen putdeksel in de
wijk Graswinkel, bij vraag 6 benoemt u de periode 9 december tot en met 31 december)
4. Wat voor schade is er toegebracht in de openbare ruimte ten gevolge van het
afsteken van vuurwerk? Waar bestond deze schade uit en wat zijn hiervan de kosten?
5. Hoeveel meldingen van inwoners zijn er binnengekomen bij de afdeling handhaving en
toezicht met betrekking tot het afsteken van vuurwerk en vanuit welke wijken?
6. Welke actie heeft de afdeling handhaving en toezicht op deze meldingen genomen en
wat waren de resultaten hiervan?
7. Hoeveel meldingen van inwoners heeft de politie binnen gekregen met betrekking tot
het afsteken van vuurwerk en vanuit welke wijken?
8. Welke actie heeft de politie op deze meldingen genomen en wat waren de resultaten
hiervan?
9. Hoeveel illegaal vuurwerk heeft de politie aangetroffen c.q., in beslag genomen in de
gemeente Weert?
10. Hoeveel mensen hebben zich gemeld bij de spoedeisende hulp SJG met letsel ten
gevolge van vuurwerk?
11. Hoe vaak is er inzet van de brandweer nodig geweest ten gevolge van het afsteken
van vuurwerk? Waar bestond deze inzet uit?
12. Hoeveel meldingen zijn er binnengekomen van gewonde dieren ten gevolge van
vuurwerk bij de Stichting dierenambulance Midden-Limburg en waaruit bestonden
deze verwondingen?
Met vriendelijke groet,
Namens de fractie Duijsters
Karin Duijsters

Bijlagen:
ter verduidelijking heb ik de eerste vragen, het antwoord en de raadinformatiebrief bijgevoegd
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Fractie Duijsters
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Onderwerp: vragen art. 40 RvO vuunryerk
Bijlage(n): -

Geachte mevrouw Duijsters,

Op 13 januari 2020 hebben wij van u vragen ontvangen inzake vuurwerk rond de

jaarwissel

i

n

g 2OI9 -2020.

Onderstaand treft u de beantwoording van uw vragen aan.
1. ln de raadsinformatiebrief van 76 december 2019 geeft u aan dat het project om
het toezicht op het illegaal afsteken van vuurwerk in de buurt van kwetsbare
objecten is uitgebreid met het preventieve toezicht in de hotspots,
voortgekomen uit de meldingen gedaan bij het meldpunt vuurwerkoverlast en
dat gedurende de [aatste twee weken van het jaar minimaal 4 boa,s op
wisselende werkdagen belast zullen zijn met dit project. De werktijden van de
boa's zijn dagelijks van 07.00 uur tot 19:00 uur m.u.v.31 december tot 18:00
uur.

a. De vraag gesteld door onze fractie tijdens de rondvraag, in de commissie middelen
en bestuur van 70 december 2079, was echter of het mogelijk was om een project in
de avonduren te doen omdat uit de meldingen die bij het meldpunt binnenkwamen
bleek dat de overlast van vuurwerk begon in de late middag tot laat in de avond.
Waarom is hier niet effectiever op ingespeeld door de afdeling handhaving en
toezicht?
Binnen de beschikbare capaciteit en planning rond de feestdagen qua werktijden is er
zoveel mogelijk aandacht besteed aan de vuurwerkoverlast.
Overigens is de intentie uitgesproken dat in de periode voorafgaand aan de jaarwisseling
politie en gemeente gezamenlijk gaan controleren.

b. Wat zijn de resultaten die bereikt zijn met het project en de uitbreiding met het
preventieve toezicht in de hotspots, zoals vermeld in de raadsinformatiebrief?
Preventief toezicht is moeilijk in resultaten uit te drukken. Toezicht en handhaving op het
afsteken van illegaal vuurwerk is lastig gezien de mobiliteit van de afstekers en het
beperkte gebied waar onze toezichthouders op kunnen toezien.
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2. Wat voor kosten voor preventieve maatregelen zijn er door de gemeente gemaakt om
te voorkomen dat er tijdens de jaarwisseling 201 912020 schade zau ontstaan aan de
openbare ruimte?
Er zijn geen extra kosten gemaakt. Er is extra voorlichting gegeven doch

dit heeft binnen

de reguliere werkuren plaatsgevonden. Ook het plaatsen van beschermkappen op
parkeerautomaten, totaal 4 uur, heeft binnen de reguliere werktijd plaatsgevonden.

3. Hoeveel inzet van personeel en materieel, door, namens of in opdracht van de
gemeente Weett, is er ingezet am het vuurwerkafval na de jaarwisseling op te ruimen
in de openbare ruimte en wat waren hiervan de kosten?
Onderstaande vragert lrcltlse¡t lse|rekkittg op de periode van september 2019 tot en met 5
januari 2024.
Er is geen specificatie van uren beschikbaar aangezien de werkzaamheden grotendeels
zijn verricht tijdens reguliere werktijd.

4. Wat voor schade is er toegebracht in de openbare ruimte ten gevolge van het
afsteken van vuurwerk? Waar bestond deze schade uit en wat ziin hiervan de
kosten?
De toegebrachte schade is als volgt:
10 atualbakken, 1 duobak en 1 tafel

2.300,=
3.800,=

:

8 plaatsnaam- en/of verkeersborden
1 parkeerautomaat

1.600. =

Totaal

€

7.700,=

5. Hoeveel meldingen van inwoners zijn er binnengekomen bij de afdeling handhaving
en toezicht met betrekking tot het afsteken van vuurwerk en vanuit welke wijken?
Zie antwsord vraag 6.

6. Welke actie heeft de afdeling handhaving en toezicht op deze meldingen genomen
en wat waren de resultaten hiervan?
Constateringen in de periode van 9 december tot en met 31 december:
4 meldingen Boshoven vern¡eling door vuurwerk ( geen actie op meldingen
aangezien deze een dag later binnen kwamen)
2 meldingen Stramproy overlast vuurwerk ( ter plaatste geweest, bleek categor¡e 1

vuurwerk te zijn )
1 melding Kazernelaan ( ter plaatste geweest bleek categorie

l

vuurwerk te zijn

)

Bij categorie 1 vuurwerk kan gedacht worden aan sterretjes of Kerstcrackers.
Mogelijk kan het geringe aantal meldingen bij de gemeente verklaard worden doordat
mensen dachten dat het ingestelde meldpunt vuurwerkoverlast een initiatief van de
gemeente betrof.
7. Hoeveet meldingen van inwoners heeft de politie binnen gekregen met betrekking tot
het afsteken van vuurwerk en vanuit welke wiiken?

In onderstaand overzicht staan de meldingen en de wijken uitgewerkt

November
3 meldingen

Boshoven
Laar
Leuken
Groenewoud
Molenakker
Keent
Moesel
Centrum
Graswinkel
Biest
Stramproy

December
3 meldingen

1 melding

0 meldingen
6 meldingen
6 meldingen
4 meldingen
6 meldingen
4 meldingen

2 meldingen
6 meldingen
0 meldingen
0 meldingen
2 meldingen
0 meldingen
2 meldingen
0 meldingen
0 meldingen
0 meldingen
0 meldingen
0 meldingen

Swartbroek
Tungelroy
Kazernelaan

3 meldingen

0 meldingen
0 meldingen
2 meldingen
3 meldingen
1 melding
1 melding

l6 meldingen

Totaal:

39 meldingen

8. Welke actie heeft de politie op deze meldingen genomen en wat waren de resultaten
hiervan?

Daar waar er tijd was, is aangestuurd op de melding en ter plaatse gegaan. Dit ís echter
vaak achter de feiten aanlopen. Het incident is dan al gebeurd en bij het ter plaatse
komen wordt vaak niemand meer aangetroffen. Desondanks is er sprake van 7 HALTverwijzingen en 5 strafrechtelijke afdoeningen.

9. Hoeveel illegaalvuurwerk heeft de politie aangetroffel c.e., in beslag genomen in de
gemeente Weert?
De politie heeft 15 kg. niet toegestaan consumentenvuurwerk in beslag genomen.

10. Hoeveel mensen hebben zich gemeld bij de spoedeisende hulp SJG met letset
gevolge van vuurwerk?
Er hebben zich 7 personen gemeld bij de huisartsenpost doch niemand is doorverwezen
naar de Spoed Eisende Hulp.

11 . Hoe vaak is er inzet van de brandweer nodig geweest ten gevolge van het afsteken
van vuurwerk? Waar bestond deze inzet uit?
De brandweer is 2x ingezet bij vuurwerkresten en daarnaast is er 2x inzet geweest bij brand
maar het is niet zeker of dit vuurwerk gerelateerd is.

12. Hoeveel meldingen zijn er binnengekomen van gewonde dieren ten gevolge van
vuurwerk bij de Stichting dierenambulance Midden-Limburg en waaruit bestonden
deze verwondingen?
Er zijn geen meldingen binnengekomen van gewonde dieren. Wel zijn er in de periode van
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Weert, 10 januari 2020
Aan:

Het College van Burgemeester en Wethouders van Weert

Van:

Karin Duijsters, fractie Goubet-Duijsters

Betreft:

Schriftelijke vragen, conform artikel 40 van het reglement van orde

Onderwerp:

Vuurwerk 2019 en tijdens de jaarwisseling 2019/2020

Geacht college,

Vanaf de jaarwisseling 2017/2018 zijn de afsteektijden ingekort, afsteken mag tussen 31
december 18.00 uur en 1 januari uur 02.00 uur ’s nachts. Echter twee jaar na dato blijkt dat
deze afsteektijden niet door iedereen worden nageleefd. Het afsteken van vuurwerk door
particulieren begint ieder jaar vroeger, de eerste knallen waren in onze gemeente al in
september 2019 hoorbaar. Naar aanleiding hiervan is er door onze fractie een meldpunt
vuurwerk overlast ingericht: https://melding-vuurwerk-weert.jouwweb.nl/ waar inwoners
melding konden doen. Het meldpunt is geopend op 11 november 2019 en gesloten op 6
januari 2020. In acht weken zijn er 888 mails, met in totaal 950 meldingen, afsteken van
vuurwerk binnengekomen.
Onze fractie heeft naar aanleiding van bovenstaand de volgende vragen die wij graag
schriftelijk beantwoord zien:
1. In de raadsinformatiebrief van 16 december 2019 geeft u aan dat het project om
het toezicht op het illegaal afsteken van vuurwerk in de buurt van kwetsbare
objecten is uitgebreid met het preventieve toezicht in de hotspots,
voortgekomen uit de meldingen gedaan bij het meldpunt vuurwerkoverlast en
dat gedurende de laatste twee weken van het jaar minimaal 4 boa’s op
wisselende werkdagen belast zullen zijn met dit project. De werktijden van de
boa’s zijn dagelijks van 07.00 uur tot 19:00 uur m.u.v. 31 december tot 18:00
uur.
a. De vraag gesteld door onze fractie tijdens de rondvraag, in de commissie middelen
en bestuur van 10 december 2019, was echter of het mogelijk was om een project in
de avonduren te doen omdat uit de meldingen die bij het meldpunt binnenkwamen
bleek dat de overlast van vuurwerk begon in de late middag tot laat in de avond.
Waarom is hier niet effectiever op ingespeeld door de afdeling handhaving en
toezicht?
b. Wat zijn de resultaten die bereikt zijn met het project en de uitbreiding met het
preventieve toezicht in de hotspots, zoals vermeld in de raadsinformatiebrief?

2. Wat voor kosten voor preventieve maatregelen zijn er door de gemeente gemaakt om
te voorkomen dat er tijdens de jaarwisseling 2019/2020 schade zou ontstaan aan de
openbare ruimte?

3. Hoeveel inzet van personeel en materieel, door, namens of in opdracht van de
gemeente Weert, is er ingezet om het vuurwerkafval na de jaarwisseling op te ruimen
in de openbare ruimte en wat waren hiervan de kosten?
Onderstaande vragen hebben betrekking op de periode van september 2019 tot en met 5
januari 2020.
4. Wat voor schade is er toegebracht in de openbare ruimte ten gevolge van het
afsteken van vuurwerk? Waar bestond deze schade uit en wat zijn hiervan de
kosten?
5. Hoeveel meldingen van inwoners zijn er binnengekomen bij de afdeling handhaving
en toezicht met betrekking tot het afsteken van vuurwerk en vanuit welke wijken?
6. Welke actie heeft de afdeling handhaving en toezicht op deze meldingen genomen
en wat waren de resultaten hiervan?
7. Hoeveel meldingen van inwoners heeft de politie binnen gekregen met betrekking tot
het afsteken van vuurwerk en vanuit welke wijken?
8. Welke actie heeft de politie op deze meldingen genomen en wat waren de resultaten
hiervan?
9. Hoeveel illegaal vuurwerk heeft de politie aangetroffen c.q., in beslag genomen in de
gemeente Weert?
10. Hoeveel mensen hebben zich gemeld bij de spoedeisende hulp SJG met letsel ten
gevolge van vuurwerk?
11. Hoe vaak is er inzet van de brandweer nodig geweest ten gevolge van het afsteken
van vuurwerk? Waar bestond deze inzet uit?
12. Hoeveel meldingen zijn er binnengekomen van gewonde dieren ten gevolge van
vuurwerk bij de Stichting dierenambulance Midden-Limburg en waaruit bestonden
deze verwondingen?

Met vriendelijke groet,
Namens de fractie Goubet-Duijsters
Karin Duijsters

GEMEENTE

vtlEERT

Gemeenteraad gemeente Weert

Weert, 16 december 2Ot9

Onderwerp :

Rondvraag commissie M&B 10-12-19

Geachte raadsleden

In de rondvraag van de raadscommissie M&B van 10 December 2019 heeft u gevraagd of
er extra handhaving op het gebied van vuurwerk kan worden ingezet in de vorm van een
project.
Op uw verzoek was er al een project in voorbereiding om het toezicht op het illegaal
afsteken van vuurwerk in de buurt van kwetsbare objecten, zoals verzorgingstehuizen, te
intensiveren in aanloop naar de jaarwisseling.

Dit project hebben we uitgebreid met het preventieve toezicht in de hotspots, die
voortkomen uit de meldingen bij het Meldpunt vuurwerkoverlast. Gedurende de laatste
twee weken van het jaar zullen minimaal 4 boa's op wisselende werkdagen belast zijn met
dit project. De Werktijden zijn dagelijks van 07:00 tot 19:00 uur m.u.v. 31 december tot
18:00 uur. Voor de onderliggende periode zijn de wijkboa's geïnformeerd over de
hotspots en tijdstippen zodat zij dit mee kunnen nemen in hun dagelijkse patrouilles.
groet,

A.M
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