Motie
Onderwerp motie:

Zorgvuldig vuurwerkbeleid

Vergaderdatum:

22 januari 2020

Agendapunt (nr en naam):

3a1

Algemene plaatselijke verordening 2020

Status:
Ingediend
Ondergenoemd(e) raadslid/ -leden dient/dienen de volgende motie in;
De raad van de gemeente Gooise Meren in vergadering bijeen:
Verzoekt het college:
om beleid te ontwikkelen om inperking van het ter beschikking stellen (verkoop van) en/of ontsteken van
consumenten vuurwerk in de Gemeente Gooise Meren te realiseren met als doel om de openbare orde, openbare
veiligheid, de volksgezondheid, dierenwelzijn, natuur en milieu te waarborgen/beschermen, en de raad hierover voor
het zomerreces van 2020 te informeren, c.q. een concreet voorstel te doen;

Geeft het college hierbij ter overweging mee:
# om het inwonerspanel van Gooise Meren te enquêteren over een inperking van het verkopen/ontsteken van
consumenten-vuurwerk, en de uitkomsten hiervan mee te nemen in het te ontwikkelen beleid;
# verkooppunten van vuurwerk in Gooise Meren pro-actief te informeren over de intentie om te komen tot een
inperking van het verkopen/ontsteken van vuurwerk in de Gemeente Gooise Meren;
# locaties voor vuurwerk(vrije)zones in te richten;
# om afstemming in de regio te zoeken;
# om kosten m.b.t. beleidswijziging mee te nemen bij de komende perspectiefnota.
En gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting.
Overwegende dat:
1. gezondheid, veiligheid en bescherming natuur & milieu bij gebruik van vuurwerk voorop moet staan;
2. het Kabinet (zie uitlatingen Kabinet van 10/01/2020) heeft aangekondigd stappen te ondernemen om bepaald
vuurwerk, zoals mogelijk vuurpijlen en knalvuurwerk, te verbieden;
3. er tijd is om in Gooise Meren een gedegen afweging te maken over vuurwerk gebruik/verkoop voor de viering
van het komende Oud & Nieuw;
4. er inwoners in Gooise Meren zijn die Oud & Nieuw willen vieren, o.a. door het ontsteken van vuurwerk;
5. inperking op het gebruik van vuurwerk een onderwerp is om via participatie te realiseren, mede om het
draagvlak te vergroten.
Naam raadslid/-leden (fractienaam)

M.Balzar (D66)

