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Geachte raadsleden,
Op 2 januari 2019 heeft raadslid de heer B. van der Horst namens de VVD-fractie schriftelijke vragen
gesteld op grond van artikel 35 van het “Reglement van orde voor de vergaderingen en andere
werkzaamheden van de raad van de gemeente IJsselstein 2017”. Deze vragen gaan over incidenten
tijdens Oud en Nieuw en vuurwerkvandalisme in IJsselstein.
Hierbij ontvangt u ons antwoord met een kopie van de schriftelijke vragen van de heer Van der Horst.
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Volgens het Algemeen Dagblad en RTV Utrecht zijn er tijdens Oud en Nieuw in IJsselstein
hulpverleners bekogeld met vuurwerk toen zij op een melding af kwamen dat er een gebouw in brand
stond. Daarnaast geeft de Facebook-pagina van Gemeente IJsselstein aan dat er elk jaar een enorme
schadepost ontstaat door 'vuurwerk vandalisme’. De WD-fractie heeft de volgende vragen
1.

Hebben er hulpverleners letsel opgelopen en hoe gaat het met hen?
Er hebben geen hulpverleners letsel opgelopen. Een toezichthouder van Stadstoezicht is op zijn
schouder gevallen. Dat is echter niet veroorzaakt door geweld dat op hem is uitgeoefend maar
door een val die hij maakte door eigen toedoen toen hij de politie te hulp schoot. De glaszetter bij
Studio 10 was erg boos omdat er vuurwerk in zijn richting werd gegooid. Hierdoor kon hij in eerste
instantie zijn werk niet doen. Door optreden van Stadstoezicht en de politie heeft hij de kapotte
ruiten op normale wijze kunnen herstellen Tot op heden heeft hij geen aangifte gedaan. Ook in de
richting van de brandweer is vuurwerk gegooid. Dat is niet te accepteren gedrag maar er is voor
de brandweer geen onwerkbare situatie geweest en zij heeft haar werk normaal kunnen uitvoeren.

2.

Zijn er aanhoudingen verricht? En kunnen de extra kosten van inzet om de Openbare Orde
te handhaven op de daders worden verhaald?
Tijdens de jaarwisseling zijn er door de politie in IJsselstein in totaal drie aanhoudingen verricht.
Twee verdachten zijn aangehouden op de Randdijk wegens verdenking van betrokkenheid bij een
steekincident in Nieuwegein en één verdachte is aangehouden ter zake rijden onder invloed op de
Noord-IJsseldijk.
Ter aanzien van de incidenten op de Televisiebaan is door de gemeente aangifte gedaan van
vernieling van Studio 10 en het bankje naast Studio 10. De politie heet deze aangiftes in
behandeling en heeft de bijbehorende camerabeelden gevorderd. Bij de aangifte heeft de
gemeente zich civiel partij gesteld, hetgeen betekent dat de rechter kan oordelen dat de verdachte
de toegebrachte schade moet vergoeden. Overigens zullen wij, als er een dader bekend wordt,
ook zelf actief de schade gaan verhalen bij de daders en/of hun ouders.
De politie en Stadstoezicht hebben geen extra kosten gemaakt om de openbare orde te
handhaven.

3.

Hoeveel schade is er in IJsselstein aangericht aan de publieke ruimte en/of particuliere
eigendommen door vuurwerkvandalisme?
De kosten van de afgelopen jaarwisseling zijn nog niet helemaal in beeld maar tot nu toe
bedraagt de schade ongeveer € 31.000,-. Het betreft hier vooral schade in de openbare ruimte.
Het valt op dat er vooral veel verkeersborden, prullenbakken en speeltoestellen zijn vernield. Een
plattegrond met overzicht van de vernielingen is als bijlage bijgevoegd.

4.

Gaat het college, naast het strafrechtelijk traject, de schade/kosten ook verhalen op de bij
de Gemeente bekende daders, dan wel hun ouders?
Zie hiervoor het antwoord bij vraag 2.

5.

Hoe verhoudt het aantal incidenten, de schade en kosten van dit jaar zich t.o.v. van
voorgaande 5 jaren?
De schade die tijdens de jaarwisseling is veroorzaakt is veel hoger als de laatste jaren. Uit de
evaluaties van de voorgaande jaren blijkt dat de jaarwisseling de volgende kosten met zich heeft
meegebracht.
2017-2018 €5.450,2016-2017 €4.602,2015-2016 €5.541,2014-2015 €9.200
2013-2014 € 15.855.-

6.

In welke wijken in IJsselstein hebben de meeste incidenten plaatsgevonden?
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Uit de rapportages van Stadstoezicht en de meldingen die bij de politie zijn binnen gekbmen blijkt
dat er in de dagen voorafgaand aan de jaarwisseling en op oudejaarsdag de meeste meldingen
van vuurwerkoverlast zijn gedaan door bewoners van de wijken Zenderpark en Achterveld. Dat is
ook terug te zien in de bijlage. In de nacht van oud op nieuw zijn er weinig meldingen binnen
gekomen en heeft vooral de inzet op de Televisiebaan veel inzet vereist.
7. Komt er vanuit het College een evaluatie van de gebeurtenissen van Oud en Nieuw?
Zo ja, wanneer kunnen we deze evaluatie verwachten en wanneer kunnen we hier eventueel
in de Gemeenteraad een debat over voeren?
Jaarlijks wordt de jaarwisseling met de betrokken partners onder regie van de gemeente
geëvalueerd. Op 9 januari heeft de evaluatie van de afgelopen jaarwisseling plaatsevonden. De
evaluatie zal op korte termijn (wanneer deze is afgerond) aan de burgemeester ter beschikking
worden gesteld.
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