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Geachte leden van de raad,

In november 2021 hebben wij u schriftelijk geïnformeerd over onze beleidsvoornemens voor de 
jaarwisseling 2021-2022. Het doel was om te zorgen voor een rustige en veilige jaarwisseling, voor 
de hulpdiensten, onze eigen medewerkers én voor de inwoners. Met deze brief blikken we terug op 
deze jaarwisseling en proberen we te duiden of onze inspanningen effect hebben gehad. Tevens 
kijken we in deze brief alvast vooruit naar de volgende jaarwisseling en benoemen we een paar 
onderwerpen die we de komende maanden gaan onderzoeken. In het najaar komen we bij u terug 
met de beleidsvoornemens voor de jaarwisseling 2022-2023.

Rustige en ontspannen jaarwisseling
Voor de tweede keer op rij stond de jaarwisseling in het teken van Covid-19 en de beperkende 
maatregelen, inclusief een vuurwerkverbod. In tegenstelling tot vorig jaar leek er een groter gevoel 
van onrust en ontevredenheid in de samenleving te heersen. In de voorbereiding is daarom 
voortdurend het risico meegewogen dat de jaarwisseling zou kunnen fungeren als een gevaarlijk 
ventiel om die onrust te uiten. 
Het overheersende gevoel in de gemeente is dat we een relatief rustige en ontspannen oud en 
nieuw hebben mogen beleven. Politie, brandweer en de gemeente zijn tevreden met de 
gezamenlijke aanpak en het effect daarvan. Zo zijn er minder branden gemeld dan afgelopen jaar.
De afgelopen jaren is, naast terugdringing van afvalverbranding in delen van Hoogezand en 
Sappemeer, ook stevig ingezet op het voorkomen van ernstige overlast door jongeren.
Het lijkt erop dat we een positieve omslag te pakken hebben en dat onze gezamenlijke 
inspanningen, dus ook samen met de jongeren, effect sorteren. De kunst is om dat vast te houden 
en te consolideren.

Materiële schade
De materiële schade is voorlopig geraamd op €42.000,-. Het gebruik van illegaal en zwaar vuurwerk 
dat heeft geleid tot ernstige vernielingen aan verkeersmeubilair, met name in Siddeburen, is 
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daarvan de belangrijkste oorzaak. In Siddeburen zijn ook een verkeersdrempel en twee bushokjes 
zwaar beschadigd, wat een aanzienlijk deel uitmaakt van de totale schade.
De schades tijdens de jaarwisseling aan gazons, plantsoenen, klinkers en tegelbestrating zijn in 
financieel opzicht juist  beperkt gebleven. In Midden-Groningen als geheel is bijvoorbeeld slechts 
vijftien vierkante meter asfalt beschadigd.  Dat maakt dat we, ook als is de materiële schade hoog, 
redelijk tevreden zijn. 
Het schadelijk gebruik van zwaar en illegaal vuurwerk, zelfs ondanks een vuurwerkverbod, is een 
zorgpunt dat extra aandacht zal krijgen in de aanloop naar de volgende jaarwisseling.

Aandachtspunten jaarwisseling 2022-2023
De afgelopen jaren hebben we voor een veilige en rustige jaarwisseling de volgende uitgangspunten 
gehanteerd: 

• Stimuleren eigen verantwoordelijkheid van de inwoners
• Preventie en zero-tolerance afvalverbranding
• Veilige oudejaarsdag en nieuwjaarsdag voor betrokken ketenpartners
• Beperken van de schade

De komende jaarwisseling werken we opnieuw vanuit deze uitgangspunten. 

• Bewoners
Meer dan vorig jaar zetten we dit jaar in op participatie van inwoners met name in de aanloop naar 
de jaarwisseling. Om te beginnen organiseren we in het eerste kwartaal een bijeenkomst met 
bewonersorganisaties om terug te kijken naar het afgelopen jaar en op te halen op welke wijze we 
kunnen samenwerken en hoe we hun input kunnen betrekken bij de concretisering van de 
uitgangspunten. Het terugdringen van afvalverbranding is ook voor de bewonersorganisaties een 
belangrijk thema. We gaan met hen in gesprek over hoe dit aan te pakken.

• Jongeren
Gedurende het hele jaar hebben jongeren onze aandacht, niet alleen vanuit het perspectief van oud 
en nieuw. Om overlast door jongeren vroegtijdig tegen te gaan en signalen van criminaliteit te 
herkennen, werken we samen vanuit verschillende disciplines; binnen de gemeente en met partners 
zoals jongerenwerk en de politie. We werken niet alleen repressief maar zijn ook met hen in 
gesprek om te onderzoeken wat hun behoeften zijn en waar kansen liggen. Daarmee bereiken we 
een positief resultaat in vermindering van overlast gedurende het hele jaar en uiteindelijk ook met 
oud en nieuw.
Onze groepsaanpak bij jongeren in Hoogezand lijkt, zoals hierboven aangegeven, effect te hebben 
gesorteerd.

• Carbid schieten
Op dit moment is er in onze gemeente geen ontheffing nodig voor carbid schieten. Er zijn wel 
veiligheidsregels die zijn vastgelegd in de APV. We zijn voornemens om in provinciaal verband de 
regels voor carbidschieten te harmoniseren. Daar komen we nog op terug.
      

• Vuurwerk



Pagina: 3 van 3

Datum: 25 januari 2022 

Zaak: 789689

De komende maanden bespreken we in VRG-verband hoe we de aanschaf en het gebruik van zwaar, 
gevaarlijk en illegaal vuurwerk kunnen tegengaan zodat we vuurwerkschade en het aantal 
vuurwerkslachtoffers kunnen verminderen. Dat vereist een regionale en landelijke benadering, 
zeker in een grensprovincie zoals de onze. Ook bespreken we hoe we omgaan met het negeren van 
een eventueel vuurwerkverbod.

• Vuurkorven
We hebben geconstateerd dat het gebruik van vuurkorven is toegenomen. Dat leidt in de regel tot 
een gezellig samenzijn. Wij gaan daarom op zoek naar effectieve mogelijkheden om het gebruik van 
vuurkorven te stimuleren.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen

A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder
Burgemeester Gemeentesecretaris


