
Geacht raadslid/commissielid,
U heeft in de vergadering van de raadscommissie of raad aangegeven een ter kennisname
gestuurde nota of brief te willen behandelen tijdens een vergadering. De commissie heeft
ingestemd met uw verzoek.  Het kan ook zijn dat u met instemming van de commissie een
onderwerp wil agenderen dat niet gerelateerd is aan een ter kennisname meegestuurd document.
Om die behandeling te kunnen voorbereiden en voorspoedig te laten verlopen wordt u gevraagd
onderstaande in te vullen en dit formulier zo spoedig mogelijk terug te sturen naar de griffier van
de betreffende commissie.

In te vullen door de griffie:

Commissie Datum Email adres commissiegriffier
BESTUUR  Cie ntb mevdmede@haarlem.nl (Bestuur) Elise van

der Mede

Onderwerp  nota/brief e.d.
Evaluatie jaarwisseling 2021-2022

Indieners VVD/dhr. Van Kessel

Portefeuillehouder Wienen

In te vullen door raads- of commissielid:

Motivatie van agendering
De VVD is voor een veilig en verantwoord vuurwerkgebruik om feestelijk het nieuwe jaar in te
luiden. Vandalisme en overlast horen daar niet bij. Tijdens de jaarwisseling zijn er met vuurwerk
veel vernielingen aangericht. Er zijn 77 officiële meldingen geweest van vandalisme en 82 van
overlast. De VVD vindt dit niet normaal en wil dit niet afdoen als een “relatief rustig verlopen
jaarwisseling”.

Doel van de bespreking
Op basis van de evaluatie van de jaarwisseling vooruit kijken op de komende jaarwisseling

 Wat wordt aan de andere fracties gevraagd?
Te luisteren naar de antwoorden van de portefeuillehouder en zich uit te spreken over:

- Het eventueel opheffen van het lokale vuurwerkverbod en de voorwaarden waarop dat
zou kunnen

- Het aanbieden door de gemeente van een of meerdere vuurwerkshows
- De mogelijkheden om vandalisme en overlast te verminderen en te voorkomen
- De wenselijkheid om vanuit de gemeente betere informatievoorziening en nazorg te

verlenen in de omgeving van meldingen van vandalisme en overlast.

Wat wordt aan de portefeuillehouder/college gevraagd?

mailto:mevdmede@haarlem.nl


De VVD hoort graag van de Burgemeester
- Hoe hij de effectiviteit van het (landelijke en Haarlemse) vuurwerkverbod beoordeelt?
- Of hij bereid is om de mogelijkheden van een of meerdere professionele vuurwerkshows

in Haarlem te onderzoeken?
- welk effect een extra inzet van politie en camera’s heeft om vandalisme te voorkomen?
- hoe de aangifte van de vernieling van camera’s door ouders en kinderen, en het nadere

onderzoek door de politie is afgelopen?
- op welke wijze de gemeente heeft gecommuniceerd / nazorg heeft verleend richting de

melders van vandalisme en de omwonenden van de melders?


