
De Onderzoeksraad voor Veiligheid 
Dhr. mr. T.H.J. Joustra 
Postbus 95404 
2509 CK 'S-GRAVENHAGE 

Onderwerp 

Reactie op "Veiligheidsrisico's jaarwisseling" 

Geachte heer Joustra, 

Datum 

17 mei 2018 
Ons kenmerk 

TLD/U201800386 
Telefoon 

 
Bljlage(nJ 

1 

Op 1 december heeft de Onderzoeksraad voor Veiligheid (hierna: Onderzoeksraad) het rapport 
'Veiligheidsrisico's jaarwisseling' uitgebracht, met zeven aanbevelingen voor een betere beheersing 
ervan. Twee aanbevelingen zijn gericht aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Op grond 
van artikel 73 van de Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid moeten geadresseerden van een 
aanbeveling van de Onderzoeksraad uiterlijk een half jaar na verschijnen een reactie sturen aan de 
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, cc aan de Onderzoeksraad en de minister 
van Justîtie en Veiligheid. 

Hierbij ontvangt u ter informatie onze reactie aan de minister van Binnenlandse Zaken en Konink
rijksrelaties 

Met vriendelijke groet. 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

Vereniging van Nedertandse Gemeenten 

Nassaulaan 12 Den Haag I Postbus 3043512500 GK Den Haag 
070 • 373 83 93 1 info@vng.nl 

vng.nl 



AFSCiHRlfT 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties (BZK) 
Mw. K.H. Ollongren 
Postbus 20011 
2500 EA 'S-GRAVENHAGE 

Onderwerp 
Reactie op rapport 'Veiligheidsrisico's jaarwisseling' 

Geachte mevrouw Ollongren, 

Datum 
17 mei 2018 
Ons kenmerk 
TLD/U201800384 
Telefoon 

Bljlage(n) 

Op 1 december heeft de Onderzoeksraad voor Veiligheid (hierna: Onderzoeksraad) het rapport 
'Veiligheidsrisico's jaarwisseling' uitgebracht, met zeven aanbevelingen voor een betere beheersing 
ervan. Twee aanbevelingen zijn aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) gericht. 
Op grond van artikel 73 van de Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid ontvangt u hierbij ons 
standpunt. Daarnaast geven we enkele algemene noties mee die naar onze mening opgenomen 
zouden moeten worden in het beleid van het Kabinet. 

De Onderzoeksraad heeft twee aanbevelingen aan de VNG 
'6.Evafueer maatregelen voor de jaarwisseling op effectiviteit. Zorg ervoor dat gemeenten van 
elkaar leren door beter gebruik te maken van elkaars ervaringen en goede voorbeelden.' 

'7. Benader oud en nieuw als een evenement. Neem als gemeente in het belang van de openbare 
orde en veiligheid de regie om te zorgen dat de jaarwisseling een sterker georganiseerd karakter 
krijgt. Verbind voorwaarden aan evenementen en andere activiteiten. Stimuleer en ondersteun 
burgers bij het organiseren van activiteiten voor een veilige viering van de jaarwisseling. '

De aanpak van overlast en geweld rond de jaarwisseling heeft al geruime tijd een volwaardige plek 
in het gemeentelijk veiligheidsbeleid. Een belangrijke impuls daarvoor was het in 2008 verschenen 
rapport 'Een prettige jaarwisseling: aanbevelingen voor de aanpak van overlast rond Oud en Nieuw' 
van de door uw voorganger ingestelde Commissie overlast jaarwisseling. Er is de afgelopen jaren 
een grote professionalisering op lokaal niveau doorgevoerd met integrale draaiboeken, 
projectplannen en evaluatie achteraf. Gemeenten werken steeds meer een gestructureerde, 
multidisciplinaire aanpak die regionale is ingebed. 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
Nassaulaan 12 Den Haag f Postbus 30435 t 2500 GK Den Haag 
070 • 373 83 93 1 info@vng.nl 




