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Geachte leden van de gemeenteraad,

Op 19januari 2021 ontvingen wij vragen van de fractie van Leefbaar Huizen over Oudejaarsavond en
oudejaarsnacht 2020-2021.

De vragen zijn gesteld op grond van artikel 47 van het Regelement van orde voor de vergaderingen en
andere werkzaamheden van de raad. De vragen en antwoorden worden geagendeerd voor de
eerstvolgende raadsvergadering, In deze brief treft u de beantwoording van de vragen aan. Aan de
beantwoording van de vragen gaat telkens de gestelde vraag vooraf.

1. In de notitie Jaarwisseling 2020-2021 was er sprake van vuurwerkvrijezone Holleblok. Door het
vuurwerkverbod is deze zone te komen vervallen.

Echter is daarmee ook de prioriteit t.a.v. Het Holleblok en de controle komen te vervallen?
De prioriteit voor het Holleblok is niet komen te vervallen. Met politie, jeugdboa’s, jongerenwerkers en
00V is in gezamenlijkheid gekeken naar hotspotlocaties in Huizen. Bij de beoordeling welke locaties
hiervoor in aanmerking zouden komen is gekeken naar locaties waar vrees was voor
(vuurwerk)overlast, vernielingen, samenscholing en illegale feesten. Het Holleblok is door alle
betrokkenen aangewezen als een van de Hotspotlocaties, met als gevolg dat deze locatie tijdens de
jaarwisseling en in de weken voorafgaand aan de jaarwisseling veelvuldig is bezocht door politie, boa’s,
toezichthouders en jongerenwerkers.

2. In de nacht van 2016 op 2017 is er ook in de oudejaarsnacht en op oudejaarsavond behoorlijk
huisgehouden.

Is dit gegeven niet meegenomen in de prioriteitsstelling voor de beveiligers dan wel de boa’s?
Het verloop van de afgelopen jaarwisselingen is bij het aanwijzen van de hotspotlocaties meegenomen.
Ook de jaarwisseling van 2016 en 2017. Daarnaast is gekeken naar de locaties waar het afgelopen jaar
geregeld sprake was van (jeugd)overlast en/of vernielingen. Tot slot is dit jaar, zoals bij de
beantwoording van vraag 1 al is aangegeven, gekeken naar locaties waar mogelijk illegale feesten
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georganiseerd zouden kunnen worden. Dat zijn locaties die voorgaande jaarwisselingen minder
prioriteit hadden, maar die dit jaar, gezien de coronamaatregelen en de ontwikkelingen rondom illegale
feesten elders in het land, als hotspotlocaties in beeld kwamen.

3. Kunt u aangeven waarom er geen controles zijn geweest tussen 21.00 uur en het moment van
ontdekking van de brand peuterspeelzaal?
Tussen 18.00 en 02.00 uur hebben er vier voertuigen met ingehuurde toezichthouders in heel Huizen
rondgereden, waaronder in het Holleblok. De toezichthouders hadden de opdracht om rond te rijden
maar ook om te voet te surveilleren. Er zijn geen bijzonderheden of calamiteiten door de
toezichthouders geconstateerd in en rondom het Holleblok tussen 21.00 uur en de brand.

4. Het college roept gedupeerden op aangifte te doen. In hoeverre is dit gebeurd en hoeveel
aangiften betreft dit? Is het schadebedrag daarvan bekend? In hoeverre wordt er ook daadwerkelijk
iets gedaan met de aangiften?
Versa Welzijn heeft als huurder/beheerder, mede namens de gemeente, op 6januari aangifte gedaan
van brandstichting en vandalisme. De aangifte is in bezit van gemeente, aangezien deze moet worden
aangeleverd bij de verzekeraar voor de vergoeding van de schade. De hoogte van het schadebedrag is
nog niet bekend. Een gespecialiseerd bedrijf is twee weken bezig geweest met het schoonmaken en
herstellen van de roetschade. De verwachting is dat zij zes weken bezig zijn met de
herstelwerkzaamheden (onder andere kozijnen, keukenblok en vloer).
De aantallen aangiften van andere particuliere schades zijn ons niet bekend en het schadebedrag ook
niet. Het is aan de politie om te bepalen wat ze met de aangiften gaan doen. Hierbij is onder andere van
belang of er voldoende aanknopingspunten zijn om verder onderzoek te doen.

5. Hoe gaat het college, met de kennis van nu, om met het Holleblok en oud en nieuw voor het jaar
2021/2022?
Het college zal in de voorbereidingen op de komende jaarwisseling goed kijken naar de wijze waarop
vernielingen, al dan niet gepleegd met behulp van vuurwerk, voorkomen kunnen worden.
De integrale aanpak heeft er voor gezorgd dat de jaarwisselingen de afgelopen jaren relatief rustig zijn
verlopen. Tijdens voorgaande jaren was er meer toezicht ter plaatse (en op andere hotspots) omdat er
een vuurwerkvrije zone was aangewezen. Ook was er dan vooraf meer overleg met de BPV’s en andere
betrokken burgers. Dit kon afgelopen jaar helaas niet zo intensief worden gedaan vanwege covid.
Omdat afgelopen jaarwisseling een totaal vuurwerkverbod was afgekondigd, is het toezicht breder in
de gemeente ingezet, om aan “risico-spreiding” te doen. Helaas grepen vandalen in het Holleblok hun
kans. In winkelcentrum Oostermeent bleef het daarentegen rustig en vonden er geen vernielingen
plaats. Ook alle scholen en andere gemeentelijke gebouwen bleven gevrijwaard van vernielingen.
Komende jaarwisseling wil ik graag terug naar meer maatwerk per gebied mede afhankelijk van de dan
geldende maatregelen. Hierbij wordt onder andere gekeken naar de wijze waarop toezicht ingezet kan
worden en de mogelijkheden om samen met inwoners en de Buurt Preventie Verenigingen te zorgen
voor een veilige jaarwisseling en “ogen in de buurten” te creëren.
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