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Op 6 januari 2020 stelde u aan het college schriftelijke vragen met betrekking tot de
vuurwerkgevolgen in Doetinchem rondom de jaarwisseling conform artikel 38 van het
Reglement van Orde. Onderstaand de beantwoording van uw vragen.

Er zijn dit jaar in geheel Achterhoek West tientallen meldingen binnengekomen met
betrekking tot vuurwerkoverlast. Het is niet eenvoudig en het kost veel tijd om dit uit to
splitsen via het BVH (basisvoorziening handhaving) voor Doetinchem alleen. Er wordt
echter geschat dat er enkelen tientallen meldingen voor Doetinchem waren. Daarnaast
zijn er vier meldingen gedaan bij de gemeente over het afsteken van vuurwerk buiten de
officiele afsteektijden en zijn er een tweetal vragen bij de gemeente binnengekomen over
de vuurwerkvrije zones. Het overgrote deel van de meldingen komt binnen via het Politie
Service Centrum en via de Meldkamer Oost-Nederland.
De urgente overlastmeldingen worden direct uitgegeven door de meldkamer aan de
politiecollega's op straat en de meldingen die bij het Politie Service Centrum binnen zijn
gekomen worden in de servicemodule van de politie gezet. Dit zijn de niet-spoed
meldingen die verder ook niet allemaal in de BVH geregistreerd worden.

De overlastmeldingen bij de politie zijn begonnen op zaterdag 28 december 2019.
Opvallend dit jaar was het grotere aantal meldingen op nieuwjaarsdag. Mogelijk heeft dit
to maken met de dichte mist op oudjaarsavond waardoor mensen nog niet al het
vuurwerk afgestoken hadden.

Door de politie zijn dagelijks ongeveer 20 meldingen direct afgehandeld in het gebied
Achterhoek West. De specifieke cijfers voor Doetinchem zijn dus niet bekend, maar vanuit
de Politie Service Module zijn nog wel de nodige meldingen op een later tijdstip
meegenomen door zichtbaar door de straten to rijden waar de meldingen gedaan zijn.
Tevens zijn door de meldkamer van de politie ook meerdere meldingen doorgezet Haar
BUHA.

U heeft gevraagd Haar hoe vaak er een HALT-straf opgelegd is. Er van uitgaande dat u
doelt op de vuurwerkperiode, dan is het antwoord daarop dat er geen HALT-straf
opgelegd is.
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Er is bij gemeente en politie geen informatie binnengekomen over hulpverleners die
sfachtoffer zijn geworden van vuurwerk of ander geweld. Wel hebben zich drie mensen
gemeld bij het Slingeland Ziekenhuis met vuurwerkletsel (het jaar hiervoor waren dat er
vier). Ook is er helaas weer schade to melden aan straatmeubifair en andere zaken. Het
bedrag wordt geschat op € 50.000,- (laatste stand nog opvragen bij BuHa voordat ede
brief Bruit gaat).

De hoeveelheid inbeslaggenomen vuurwerk in Doetinchem is minimaal. De hoeveelheid
die afgelopen jaar (lees 2018) in beslag genomen was, was fors hoger. Dit had onder
andere to maken met het onderscheppen van zendingen vanuit Polen die destijds
opgespoord zijn door de politie via het Dark Web.

De algemene tendens is dat de overlastmeldingen vuurwerk jaarlijks ongeveer gelijk
blijven. In de gemeente Doetinchem en in heel Achterhoek West zijn de incidenten rond
oud en nieuw doorgaans minder dan in Ben reguliere horecanacht. Wat betreft de politie-
inzet is de inzet dan ook gelijk aan de inzet voor Ben reguliere horecanacht waar tien
agenten van het openbare orde team en per cluster twee politieagenten voor de
bereikbaarheid ingezet worden. In totaal kom je dan op Ben totaal van 18 agenten en Ben
Officier van Dienst.

Het algeheel vuurwerkverbod is momenteel in de politiek en binnen gemeenten Ben hoog
geagendeerd onderwerp. De komende tijd wil het kabinet plannen uitwerken, samen met
de politie, het Openbaar Ministerie, de brandweer en burgemeesters. Het kabinet wil die
plannen in februari presenteren en dat kan betekenen dat ze de komende jaarwisseling al
van kracht zouden kunnen worden. We moeten dus even afwachten waar het kabinet
mee komt en dan kunnen we tevens Ben goede inschatting maken hoe het geheel of
gedeeltelijke verbod op vuurwerk gehandhaafd kan worden.

Wij vertrouwen erop dat wij u voldoende ge~informeerd hebben.
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