
Aan de gemeenteraad 

 

De  

T 

 
 
 

datum  18 januari 2022 

behandeld door  K. Schollen 

ons kenmerk  2022-0003160 

telefoonnummer  14 078 

onderwerp  Jaarwisseling 2021-2022 

 
Geachte mevrouw, heer, 
 
Met deze brief informeren wij u over het verloop van de jaarwisseling 2021-2022. Net als vorig jaar waren er 
tijdens de afgelopen jaarwisseling extra maatregelen van kracht in verband met covid-19. Zo moest onder 
andere de horeca gesloten blijven en was er wederom een algeheel vuurwerkverbod. Binnen de politie-
eenheid Rotterdam is de hoogste prioriteit toegekend aan het handhaven van de openbare orde en 
veiligheid. De hulpdiensten hadden zich goed voorbereid op de jaarwisseling waarbij altijd rekening wordt 
gehouden met verschillende scenario's. Daarbij is zowel door de politie als de gemeente extra personeel 
ingezet in de vorm van boa's en suswachters. 
 
Cijfers 

 Op 31 december en 1 januari (tot 8:00) is de brandweer in totaal 7 keer uitgerukt in Papendrecht. Dit 
ging voornamelijk om containerbrandjes en andere kleine buitenbrandjes. Er is ook één kleine 
autobrand geweest die snel door bewoners geblust kon worden, hierbij is de brandweer slechts ter 
plaatse geweest om na te blussen. Vorig jaar hoefde de brandweer slechts één keer uit te rukken, 
het jaar daarvoor is de brandweer 10 keer ingezet in Papendrecht.  

 Helaas zijn ook dit jaar tijdens de jaarwisseling diverse gemeentelijke eigendommen beschadigd en 
vernield. Denk hierbij vooral aan afvalbakken, verkeersborden en ander straatmeubilair. De totale 
materiële (herstel)kosten hiervoor bedragen €6.990,-. Daarnaast is nog een papiercontainer vernield 
en in brand gestoken. De herstelkosten hiervan zijn nog niet volledig bekend, maar worden geschat 
op ongeveer €2500,-. Ter vergelijking is hieronder een overzicht opgenomen met de materiële 
schades de afgelopen jaarwisselingen.  

  

Schade 2016-2017 €19.052,- (o.a. vanwege 2 branden) 

Schade 2017-2018 €3.725,- 

Schade 2018-2019 €6.200,-  

Schade 2019-2020 €5.900,- 

Schade 2020-2021 €3.800,- 

 

 In bovenstaande bedragen is geen rekening gehouden met de uurinzet van onze collega's om de 
schades te herstellen. De kosten hiervoor dit jaar bedragen €800,-. Daardoor komt het totaalbedrag 
voor het herstellen van de schades n.a.v. de jaarwisseling '21-'22 neer op €10.290,-.  

 Bij de politie zijn in totaal 20 meldingen m.b.t. Papendrecht binnengekomen. Meer dan de helft 
hiervan was gerelateerd aan vuurwerk(overlast). De meest noemenswaardige melding kwam op 31 
december om 22:50 binnen bij de politie en had betrekking op een vechtpartij aan de Duivenstraat. 
Hierbij is ook een ambulance ter plaatse gekomen en is uiteindelijk één persoon meegenomen naar 
het ziekenhuis. In de tabel hieronder is een volledig overzicht van alle categorieën meldingen tijdens 
de jaarwisseling opgenomen. 
 

Mishandeling / bedreiging 2 

Brand / ontploffing 4 

Vernieling 1 

Overlast in de wijk 1 

Vuurwerk(overlast) 14 
Totaal 20 



 

 In de nacht van 1 januari op 2 januari is door vandalisme ook nog forse schade aangebracht aan 
kunstgrasvelden bij V.V. Drechtstreek. Ondanks dat dit los staat van de jaarwisseling vinden we het 
relevant om dit te benoemen gezien de hoge herstelkosten. De schade hiervan wordt namelijk 
geschat op ongeveer €20.000,-.  

 
Algemeen sfeerbeeld 
Los van de forse schadeposten kunnen we terugkijken op een relatief rustige jaarwisseling zonder grote 
incidenten en zonder escalaties. Zo is in Papendrecht ook geen sprake geweest van dreiging of geweld 
tegen de hulpdiensten. De sfeer was op de meeste locaties dan ook rustig en gemoedelijk. De aangebrachte 
vernielingen zijn natuurlijk een kwalijke zaak, maar komen overeen met het regionale en landelijke beeld. 
Ondanks het vuurwerkverbod is landelijk sprake van een forse stijging van het vandalisme tijdens de 
afgelopen jaarwisseling t.o.v. de jaarwisselingen daarvoor. Daarbij moeten we concluderen dat handhaving 
op het algehele vuurwerkverbod erg complex is, zeker op oudjaarsavond zelf. In de voorbereiding is daarom 
ook al besloten om de eerste prioriteit te leggen bij het handhaven van de openbare orde. Dit stond ook 
centraal in de samenwerking tussen de politie, boa's en suswachters. Daarbij heeft de politie aangegeven 
dat deze samenwerking tijdens de jaarwisseling uitstekend bevallen is en dat hier ook een groot preventief 
effect vanuit gaat. De ervaringen van de afgelopen jaarwisseling worden meegenomen in de voorbereiding 
van de jaarwisseling 2022-2023. 
 
Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van Papendrecht, 
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