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1. Kennisnemen van 

- De maatregelen om de inzet van surveillance tijdens de jaarwisseling te vergroten  

- Het besluit om het experiment met vrijwillige vuurwerkvrije straten op te schorten en geen 

vuurwerkvrije zones in te stellen 

 

 

2. Inleiding 

De komende jaarwisseling zal afwijken van andere (recente) jaarwisselingen. In Nederland geldt een 

algeheel verbod op het kopen en afsteken van vuurwerk. Dit verbod geldt naast het lokale verbod op 

carbidschieten. Bovendien is de horeca geheel gesloten wegens corona. Gelet op de bovenstaande 

aspecten is er rond de jaarwisseling een verhoogd risico op verstoringen van de openbare orde. Dit 

vraagt om maatregelen op maat om deze risico’s zoveel mogelijk te beperken. Het college heeft een 

aantal maatregelen getroffen die  in het verlengde liggen van de regionale strategie, zoals afgesproken 

in het Districtelijk VeiligheidsCollege (DVC). Het DVC bestaat uit alle burgemeesters, de districtschef 

politie en de hoofdofficier van Justitie van de Gooi- en Vechtstreek en zij beraden zich over regionale 

veiligheidsvraagstukken.  

 

De meest zichtbare maatregel zal de extra inzet zijn van surveillancediensten rond de jaarwisseling. De  

gemeente hanteert reeds een maximale inzet van boa’s tijdens de jaarwisseling. Daarnaast huurt de 

gemeente een substantieel aantal medewerkers van een particuliere beveiligingsorganisatie in om 

toezicht te houden op straat. Het ingehuurde bedrijf levert normaliter de mobiele horecaportiers in 

Bussum en is gespecialiseerd in straatwerk ten behoeve van de openbare orde en veiligheid. De 

beveiligers kunnen signalerend, communicatief en de-escalerend optreden bij kleine overlast, 

overtredingen, kleine samenscholingen en kleine openbare orde verstoringen. Zo nodig schakelen zij  

de politie in.  De politie heeft haar inzet tijdens de jaarwisseling verder opgeschaald dan gebruikelijk bij 

een jaarwisseling. 

 

In de Keverdijk wordt in samenwerking met ouders uit de buurt en de Moskee in Naarden  het 

‘buurtvaders-project’ geactiveerd. Zij surveilleren op straat en kunnen, als verlengstuk van het ouderlijk 

gezag, wangedrag vroegtijdig indammen door de jongere of ouders van de jongere aan te spreken. In 

samenwerking met Versa Welzijn, de veiligheidsregio en buurgemeenten worden er regionaal en lokaal 

digitale evenementen voor jongeren georganiseerd, zoals een online voetbalgame-toernooi (FIFA). Het 

zwaartepunt van de inzet van het jongerenwerk ligt bij ambulante surveillance op straat. 

 
Naast de lokale maatregelen heeft het kabinet bekend gemaakt dat er een algeheel verbod geldt op de 

verkoop en het afsteken van consumentenvuurwerk. Dit betekent dat er nergens op straat in Gooise 

Meren consumentenvuurwerk mag worden afgestoken. Het aanwijzen van vuurwerkvrije zones en het 

ondersteunen van vrijwillige vuurwerkvrije straten doet daardoor niet meer ter zake. Er zullen dan ook 

geen vuurwerkvrije zones worden aangewezen. Het experiment met vrijwillige vuurwerkvrije straten is 

voor aanstaande jaarwisseling opgeschort.  
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3. Kernboodschap 

De komende jaarwisseling gelden er verhoogde en aanvullende risico’s in Gooise Meren op het gebied 

van de openbare orde. Met de maatregelen die het college heeft genomen worden de risico’s tot een 

acceptabel niveau teruggebracht.  

 

4. Consequenties 

Het opschorten van het experiment met de vrijwillige vuurwerkvrije straten betekent niet dat het 

experiment definitief wordt afgeblazen. Voor de jaarwisseling 2021/2022 zal het college opnieuw 

beoordelen of het experiment met vrijwillige vuurwerkvrije straten voor die jaarwisseling hervat zal 

worden. Ook voor het aanwijzen van vuurwerkvrije zones geldt dat dit volgende jaarwisseling, op basis 

van de situatie op dat moment, wordt heroverwogen.  

 

5. Communicatie 

De medewerkers van het particuliere beveiligingsbedrijf zullen herkenbaar zijn aan hesjes met opdruk 

van Gooise Meren. Via social media en de lokale kranten zal de inzet van een particulier 

beveiligingsbedrijf tijdens de jaarwisseling worden aangekondigd.  

 

Stadsraden, dorpsraden, wijkplatforms en buurtpreventieverenigingen zijn in een bijeenkomst 

geïnformeerd over wat de maatregelen betekenen voor de jaarwisseling in hun omgeving.  

 

6. Vervolg 

In januari zal het verloop van de jaarwisseling worden geëvalueerd. 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Gooise Meren, 

 

 

 

M. Voorhorst 
Gemeentesecretaris 

 

 

 

drs. H.M.W. ter Heegde 
Burgemeester 

 


