
Samenwerken aan een 
veilig oud en nieuw
Handreiking voor gemeenten en ketenpartners in 
Noord-Nederland 
 



2 - Samenwerken aan een veilig oud en nieuw - Handreiking voor gemeenten en ketenpartners in Noord-Nederland

Samenwerken aan een veilig oud en nieuw

Een veilig oud en nieuw zonder agressie, geweld of andere ongeregeldheden – met name tegen 

hulpverleners – dat is het ideaal. Helaas zijn er altijd mensen die dat feestje verstoren. Het doel van 

deze handreiking voor gemeenten en ketenpartners in Noord-Nederland is ondersteuning bij een 

jaarwisseling zonder agressie en geweld tegen hulpverleners. 

De gemeente als regisseur
In deze handreiking staat de regisserende rol van 
de gemeente centraal. De diverse functies die zij 
vervult op het gebied van integrale veiligheid 
maakt dat gemeenten de belangrijkste aanjagers 
zijn op het gebied van VPT bij overige organisaties. 
Het is de verantwoordelijkheid van gemeenten om 
met de ketenpartners afspraken te maken rondom 
oud en nieuw met een dominante plek voor VPT-
afspraken: het voorkomen van en adequaat reageren 
op agressie en geweld tegen medewerkers met een 
publieke taak. Alleen zo is optreden tegen agressie 
en geweld mogelijk, zowel preventief als repressief.

Overzicht van maatregelen
In deze handreiking staat een overzicht van 
maatregelen die gemeenten en ketenpartners 
samen kunnen nemen om de veiligheid te 
vergroten: de veiligheid rondom Oud&Nieuw in het 
algemeen en de betrokken hulpverleners in het 
bijzonder. De gepresenteerde maatregelen zijn ook 
toepasbaar op andere grote of kleine evenementen: 
van braderie tot jazzfestival en van wielerwedstrijd 
tot Koningsdag. 

De Friese aanpak
De maatregelen zijn gebaseerd op de succesvolle 
aanpak van problemen rond de jaarwisseling in 
Friesland. Die aanpak heeft binnen enkele jaren 
geleid tot een intensieve samenwerking van 
ketenpartners onder regie van de gemeenten. 
Bovendien, door de enorme aandacht voor VPT 
tijdens oud en nieuw beklijft dit onderwerp 
gedurende het hele jaar. Daarom is het belangrijk 
om de Friese aanpak toegankelijk te maken voor 
alle 62 gemeenten in de hele VPT-regio Noord-
Nederland.

Voor wie?
Deze informatie is bestemd voor gemeentelijke 
medewerkers integrale veiligheid en andere 
medewerkers die verantwoordelijk zijn voor het 
evenementenbeleid binnen gemeenten.

Wat kunt u ermee?
De informatie in deze handreiking kunt u als 
leidraad gebruiken om VPT-afspraken rondom de 
jaarwisseling vast te leggen met ketenpartners. 
De nadruk ligt op de praktijk: u krijgt concrete 
voorbeelden, maatregelen en een grote hoeveelheid 
tips aangereikt.

Deze handreiking is ontwikkeld vanuit de 
werkgroep Veilige Publieke Taak Noord-Nederland 
met behulp van subsidiegelden vanuit het 
programma VPT van BZK.
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Gemeente en ketenpartners

Welke maatregelen kunnen en mogen gemeenten en ketenpartners nemen en welke instrumenten 

staan de verschillende partijen ter beschikking? Hieronder vindt u een overzicht per partner.

Gemeenten
Veilige publieke taak
De Eenduidige Landelijke Afspraken (ELA) voor 
politie en het Openbaar Ministerie voor opsporing 
en vervolging van daders van agressie en geweld 
tegen werknemers met een publieke taak, zijn per 
1 juli 2013 herzien op de volgende punten:
•   altijd reageren door politie op een verzoek om 

assistentie
•   doorverwijzing van jeugdige daders naar bureau 

Halt
•   bezien van gedragsinterveniërende maatregelen 

bij recidive als aanvullende maatregel
•   op de hoogte houden van het slachtoffer van de 

strafzaak
•  actualisering van de terminologie.

De volgende handelingen van medewerkers 
vergroten de pakkans van daders:
•   geef duidelijk en concreet aan welke 

gedragingen u van het publiek verwacht
•   meld vormen van agressie en geweld altijd 

bij de politie
•   doe bij strafbare handelingen van agressie en 

geweld altijd aangifte
•   zorg voor snelle vaststelling van de aard en 

omvang van de schade.

Toepassing van bestuurlijke instrumenten
Gemeenten beschikken over diverse 
instrumenten om overlast rond de jaarwisseling 
tegen te gaan:
•   voorlichtingscampagnes en opstellen draaiboek
•  waarschuwingsbrieven aan personen die tijdens 

voorgaande jaarwisselingen of bij andere 
gelegenheden de openbare orde verstoorden

•  waarschuwingsbrieven aan ouders van kinderen 
van 12 tot 18 jaar die regelmatig voor overlast 
zorgen

•  organiseren van burgerparticipatie en burgers 
vragen misstanden te melden bij de politie.

Gemeenten beschikken via de Algemene 
Plaatselijke Verordening (APV) en de Gemeentewet 
ook over juridische instrumenten:
•  een alcohol- en vuurwerkverbod op bepaalde 

plaatsen
•  cameratoezicht

•  preventief fouilleren 
•  opleggen preventieve last onder dwangsom
•  opleggen gebiedsverboden
•  bij herhaaldelijke overlast opleggen 

groepsverbod en meldplicht 
•  uitvaardigen noodverordening door de 

burgemeester.

Toepassing van (super)snelrecht
Na de komende jaarwisseling zal net als in 
voorgaande jaren in alle arrondissementen 
snelrecht worden toegepast. In de vier grote 
steden wordt supersnelrecht toegepast, in 
de andere arrondissementen bepalen de 
arrondissementspartners of supersnelrecht 
wenselijk en mogelijk is.

Ook de ZSM-aanpak zal de komende jaarwisseling 
landelijke worden toegepast. Dit lik-op-stuk-
instrument maakt het bijvoorbeeld mogelijk dat 
veroordeelden op nieuwjaarsdag direct en zichtbaar 
een taakstraf moeten uitvoeren en/of de schade aan 
slachtoffers moeten vergoeden.

Vuurwerk
Vuurwerk hoort bij oud en nieuw. Wanneer het 
verantwoord gebruikt wordt, beleven mensen 
er plezier aan. Maar gemeenten kunnen wel 
plaatsen aanwijzen waar het afsteken van 
consumentenvuurwerk verboden is, bijvoorbeeld 
bij ziekenhuizen en bejaardenhuizen, mits de 
grondslag daarvoor in de APV is opgenomen. Sluit 
aan bij regionale en landelijke campagnes.

De Inspectie Leefomgeving en Transport 
brengt in samenwerking met de politie illegale 
vuurwerkstromen in beeld en wisselen onder meer 
inspecteurs uit met landen in Oost-Europa waar 
veel gevaarlijk illegaal vuurwerk vandaan komt. 
Daarnaast zal door inzet van Taskforce Opsporing 
Vuurwerkbommenmakers via internet en sociale 
media worden ingezet op aanpak en het verder 
terugdringen van gebruik van illegaal vuurwerk.
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Schade verhalen op de dader
Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft in 
samenwerking met het CCV en gemeenten een 
toolkit ontwikkeld waarin onder meer de juridische 
mogelijkheden voor het verhalen van schade op 
daders en bijbehorende richtlijnen en procedures 
te vinden zijn. Deze toolkit vindt u op 
www.hetccv.nl/instrumenten/schade-verhalen. 

 

OM
Lik-op-stukbeleid
Het OM maakt bij de jaarwisseling gebruik van 
drie afdoeningsmodaliteiten afhankelijk van het 
gepleegde feit. 
•  Kort OM 
  De verdachte wordt voor de keuze gesteld: 

een opgelegd geldbedrag betalen waarmee 
strafvervolging wordt voorkomen of op een 
vooraf geplande strafrechtzitting verschijnen. De 
verdachte ontvangt dus een transactievoorstel met 
– voor het geval niet tijdig betaald wordt – een 
dagvaarding. 

•  De TOM-zitting (Taakstrafzitting Openbaar 
Ministerie) 

  Dit is een OM-zitting waar de officier van justitie 
een strafvoorstel doet, bijvoorbeeld een taakstraf, 
werkstraf, leerstraf en/of schadevergoeding, om 
strafvervolging te voorkomen. Bij minderjarige 
verdachten heet dit een TRIP-zitting (transactie in 
persoon). De daarvoor in aanmerking komende 
zaken (12-18 jaar) worden besproken in het 
jeugdcasusoverleg.

•  OM-strafbeschikking
  Een door het OM opgelegde straf (niet 

vrijheidsbenemende straffen) waartegen verzet 
bij de rechter mogelijk is.

Snelrecht en themazitting
Alle arrondissementen houden in januari 
snelrechtzittingen. Naast deze snelrechtzitting zijn er 
themazittingen voor zaken die niet via het snelrecht 
kunnen worden afgedaan. Het gaat dan om de meer 
complexe zaken.

Zwaardere strafeis
Het OM zal conform de aangepaste 
strafvorderingrichtlijn zwaardere straffen eisen voor 
feiten die gepleegd zijn tijdens de jaarwisseling. 
Behalve gevangenisstraf kan ook een straatverbod 
tijdens de volgende jaarwisseling worden opgelegd. 

Geweld tegen gezagsdragers en hulpverlenings-
diensten zoals politieambtenaren, hulpverleners, 
brandweerlieden en buschauffeurs zal nog strenger 
bestraft worden. De strafmaat, die al sinds enige tijd 
met 100% verhoogd is, gaat tijdens oud en nieuw 
met nog eens 50% extra omhoog.
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Politie
Voorbereiding op oud en nieuw
•  Projectcode 
  Werk voorafgaand aan de jaarwisseling tot en 

met 1 februari 2014 met een vaste projectcode 
voor alle meldingen, incidenten en mutaties 
gerelateerd aan de jaarwisseling. Denk hierbij 
aan organisatie van feesten, overlast, handel in 
vuurwerk, vernielingen en aanhoudingen. Door 
het vastleggen van deze zaken met gebruik van 
de projectcode kan Team Informatie een analyse 
maken voorafgaand aan de jaarwisseling en 
inspelen op te verwachten gebeurtenissen tijdens 
oud en nieuw.

•  Binnen het team
   De wijkagent heeft een centrale rol: praat met 

hem of haar over het evenement en geef door wat 
u tegenkomt. De wijkagent geeft alles door aan 
Team Informatie. 

  De taakaccenthouder/coördinator milieu is 
specialist op het gebied van vuurwerk.

  De jeugdcoördinator weet veel over de jeugd. 
Binnen uw team is een leidinggevende belast met 
de regie over de jaarwisseling. Zoek contact als 
u vragen, opmerkingen of ideeën heeft en stem 
onderling af.

•  Vuurwerk
  Preventie: Kijk mee, doe mee en handel. Leg vast 

wat u ziet en hoort. Zo kan gebruik van illegaal 
vuurwerk en daarmee gepaarde overlast worden 
voorkomen.

  Kijk voor het protocol bij aantreffen vuurwerk, 
inbeslagname en afhandeling op intranet. 

Tijdens de jaarwisseling
•  Briefing
  Deel informatie met elkaar.
•  Veiligheid en kleding
  Ga voorbereid de straat op: draag dagelijks tenue, 

normale bewapening, een beschermende bril, 
oordoppen en veiligheidsvest.

•  Op straat
  Sta tussen de mensen. Maak contact. Hierdoor 

hoort en ziet u veel meer en kunt u situaties beter 
inschatten en erop anticiperen. Speel belangrijke 
informatie door naar de coördinator.

•  Onderling 
  Zoek contact met de brandweer, hulpverleners 

maar ook beveiligers en portiers: vraag hoe 
zij de sfeer ervaren en deel die informatie 
met de coördinator. De coördinator kan hierop 
anticiperen in het optreden.

•  Afronden zaken
  Doet u een zaak op of handelt u een melding 

af, maak dan een mutatie onder de speciale 
projectcode. Zorg voor een compleet dossier 
(bijvoorbeeld aanhoudings-pv, pv bevindingen) 
zodat de zaak overgedragen kan worden aan 
collega’s die de zaak gaan afhandelen.

Maak gebruik van ZSM en HALT-afdoening.
De persvoorlichters maken politieberichten op 
basis van mutaties. Geef daarom zo veel mogelijk 
informatie in uw beschrijvingen.

Na afloop van de jaarwisseling
•  Ervaringen delen
  Bespreek uw ervaringen tijdens de debriefing. 

Vertel wat goed ging maar ook wat volgend jaar 
beter kan. Uw ervaringen worden gebruikt in de 
evaluatie voor de volgende nieuwjaarsnacht.

Voorlichting bevolking 
Publiceer publieksinformatie over hulp en 
medewerking van omstanders bij overtredingen. 
Neem onderstaande punten op in uw 
voorlichtingsmateriaal:
•  Aanhouding op heterdaad
  Regelmatig kunnen daders van bijvoorbeeld 

vernielingen met vuurwerk tijdens de 
jaarwisseling worden aangehouden omdat 
omstanders of getuigen hier direct melding 
van maken. Een goed signalement van de 
daders helpt hierbij. Bel niet alleen bij 
levensbedreigende situaties 112, maar ook direct 
als u getuige bent van een misdrijf.

•  Uploaden van foto’s
  Heeft u beeldmateriaal waarop iemand een auto 

in brand steekt of geweld gebruikt tegen een 
hulpverlener, dan kunt u deze beelden uploaden 
op de website dadergezocht.nl. Hiermee helpt u 
bij het opsporen en vervolgen van de daders.

•  Stop illegaal vuurwerk, maak melding
  Illegaal vuurwerk voldoet niet aan de 

Nederlandse veiligheidseisen. Het is vaak 
veel zwaarder en reageert heftiger dan legaal 
vuurwerk. Daardoor is het levensgevaarlijk voor 
gebruikers, maar ook voor omstanders. Jaarlijks 
belanden veel mensen in het ziekenhuis met 
zware verwondingen. Reden genoeg om de invoer 
en handel van dit vuurwerk uit te bannen. 

Het is verboden om illegaal vuurwerk te kopen, te 
verkopen of in het bezit te hebben. Ook het opslaan, 
vervoeren, afsteken of invoeren van dit vuurwerk is 
strafbaar. Legaal vuurwerk is alleen te koop op 29, 
30 en 31 december bij erkende verkoopadressen en 
bevat een Nederlandse gebruiksaanwijzing.

•  Boetes 
  De bezitter of houder van illegaal vuurwerk wordt 

vele malen zwaarder gestraft dan gewoonlijk. In 
de meeste gevallen worden geldboetes geëist van 
duizenden euro’s. Voor het in bezit hebben van dit 
vuurwerk, anders dan voor de handel, worden 
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  geldboetes gegeven van honderden euro’s. Dit 

hangt van de hoeveelheid af. 
•  Bureau Halt
  Als de politie jongeren tussen 12 en 18 jaar 

aanhoudt, worden zij naar bureau Halt gestuurd. 
Daar krijgen ze een straf om hun fout weer goed 
te maken. Wordt de straf niet opgevolgd, dan 
stuurt de politie het proces-verbaal alsnog naar 
justitie.

 

Brandweer
Voorlichting bevolking
Publiceer publieksinformatie over brandveiligheid. 
Neem onderstaande punten op in uw 
voorlichtingsmateriaal:
•  Wees voorzichtig met kaarsen en waxinelichtjes
  Plaats ze altijd in een stevige houder op 

een vlakke ondergrond. Gebruik geen 
kaarsenhouders van plastic of andere makkelijk 
brandbare materialen. Plaats kaarsen ten minste 
50 centimeter uit de buurt van brandbare 
materialen en steek kaarsen in brandbare 
kerststukjes niet aan.

•  Stoffen en versiering
  Houd stofferingen, versieringen en kleding op 

afstand van warmtebronnen
  Alle versieringen en stofferingen moeten 

vrijgehouden worden van spots en andere 
apparatuur die warm kunnen worden. Probeer zo 
weinig mogelijk dennengroen te gebruiken. Dit 
materiaal is zeer brandgevaarlijk, zeker als het 
droog is.

•  Controleer elektrische feestverlichting op 
beschadigingen

  Probeer de installatie eerst uit door de lampjes 
voor het gebruik een halfuur te laten branden. 
Doe de verlichting na afloop uit, door de stekker 
uit het stopcontact te halen. Een lampje losdraaien 
is onvoldoende. Gebruik indien nodig een gaaf 
en goed passend verlengsnoer en leg dit zo neer 
dat niemand erover kan struikelen. Rol bij gebruik 
van een elektrische haspel het snoer helemaal uit. 
Een opgerold snoer wordt bij gebruik heet en kan 
brand veroorzaken. 

•  Wees voorzichtig met vuurwerk
  Houd binnenvuurwerk zoals spuiters en 

sterretjes minimaal 50 centimeter uit de buurt 
van brandbare materialen. Steek buitenvuurwerk 
alleen af op tijden dat het is toegestaan en volg 
strikt de gebruiksaanwijzing op de verpakking. 
Zorg ervoor dat vuurwerk niet kan omvallen. 
Gebruik bij vuurpijlen een lanceervoet of zorg 
voor een ingegraven fles of buis om een vuurpijl 
in te zetten. Let op waar het vuurwerk heen schiet 
en blus een beginnende brand indien mogelijk.

•  Zorg voor goede blusmiddelen
  Met een blusdeken kunt u kleine brandjes 

afdekken en smoren. Het blussen van beginnende 
branden, binnen en buiten, kan met water maar 
ook met een brandblusser met sproeischuim of 
CO2. Poederblussers werken beter maar geven, 
ten opzichte van sproeischuim en CO2, meer 
nevenschade.
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Wat moet u doen bij brand?
Mocht er ondanks alle door u genomen maat  -
regelen toch iets misgaan, handel dan als 
volgt: 
•  blijf kalm
•  waarschuw de overige bewoners en aanwezigen
•  houd deuren en ramen gesloten om de brand zo 

min mogelijk ruimte voor uitbreiding te geven
•  blijf dicht bij de grond met uw hoofd en zoveel 

mogelijk uit de rook
•  bel na ontvluchting direct 112.

•  Beginnende brand
  Een beginnende brand in uw woning kunt u in 

veel gevallen zelf blussen. Met een geschikt 
brandblusmiddel of een blusdeken kunt u 
proberen te brand te bestrijden. Blus alleen als 
u zeker weet dat u zonder gevaar de ruimte kunt 
verlaten. Vergeet niet dat rook giftige gassen 
bevat en het inademen van rook gevaarlijk is.

 

Veiligheidsregio
Voorlichting bevolking
Publiceer publieksinformatie over hulp van 
omstanders aan hulpverleners bij agressie tijdens 
oud en nieuw. Neem onderstaande punten op in uw 
voorlichtingsmateriaal:
•  Vraag anderen om hulp en spreek samen de 

dader aan
  Als u ziet dat een situatie uit de hand loopt, grijp 

dan in door omstanders te mobiliseren. Kijk of 
er meer mensen op straat zijn en roep ze erbij. 
Samen kunt u meer doen om de dader te stoppen.

•  Bel 112
  Dit nummer is altijd bereikbaar. Zelfs wanneer 

uw beltegoed op is. Zodra u een medewerker 
van 112 aan de lijn krijgt, is het eerste wat u moet 
doorgeven in welke plaats u zich bevindt en van 
wie u hulp nodig heeft.

•  Blijf bij het slachtoffer
  Blijf bij het slachtoffer in de buurt tot er hulp 

arriveert. Bent u bekend met het verlenen van 
eerste hulp, pas die dan toe. 

•  Maak foto’s voor de politie en meld u als getuige
  Zorg ervoor dat u een goede getuige bent. Maak 

indien mogelijk foto’s van de dader en meld u als 
getuige bij de politie. Let op de kenmerken van 
de dader en vertel de politie wat u heeft gezien.

•  Let altijd goed op uw eigen veiligheid
  Schat de situatie in en kies wat de juiste actie is. 
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Veiligheidshuizen 

Het Veiligheidshuis kan ook een rol spelen bij oud 
en nieuw. Informeer bij uw eigen Veiligheidshuis 
hoe u zaken in gezamenlijkheid kunt oppakken en 
welke informatie al ontwikkeld is op dit terrein. 
 

Het programma Veilige 
Publieke Taak
De aanpak van agressie en geweld 
Drie op de vijf medewerkers met een publieke 
taak krijgt met agressie en geweld te maken. 
Dat is onacceptabel. Daarom is er sinds 2007 
het programma Veilige Publieke Taak vanuit het 
ministerie van BZK. In de aanpak van agressie en 
geweld tegen medewerkers met een publieke taak 
worden de zogenaamde 8 VPT-maatregelen als 
uitgangspunt genomen.

8 VPT-maatregelen
1.  Laat externen weten wat uw organisatienorm van 

acceptabel gedrag is. 
2.  Stimuleer dat werknemers elk voorval van 

agressie en geweld melden.
3.  Registreer alle voorvallen van agressie en geweld 

tegen uw werknemers.
4.  Train uw medewerkers in het voorkomen van en 

omgaan met agressie en geweld. 
5.  Reageer binnen 48 uur naar de dader die agressie 

en geweld heeft gebruikt tegen uw medewerkers. 
6.  Bevorder het (laten) doen van aangifte tegen 

strafbare feiten. 
7.  Verhaal de schade op de dader. 
8.  Verleen nazorg aan medewerkers die slachtoffer 

zijn van agressie en geweld. 

Het expertisecentrum Veilige Publieke Taak 
levert diensten en instrumenten aan werkgevers 
en werknemers met een publieke taak, om hen 
te ondersteunen in hun aanpak van agressie en 
geweld. Zo heeft het eVPT deze 8 VPT-maatregelen 
verder geconcretiseerd in een Handreiking Agressie 
en Geweld. Mocht u meer daarover willen weten 
neem dan contact op met de infodesk van het 
expertisecentrum Veilige Publieke Taak 
(info@evpt.nl) of telefonisch 070 376 57 00.
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Communicatie

De media spelen een belangrijke rol bij het informeren van inwoners van uw gemeente en 

ander publiek. 

Persmoment
Nodig de pers uit voor een presentatie van de 
verschillende aspecten van de gezamenlijke 
regionale aanpak voor een veilig oud en nieuw. Laat 
de hoofdverantwoordelijken van de verschillende 
partijen zoals de burgemeester, de korpschef 
en de hoofdofficier van justitie de aanpak en de 
maatregelen rondom de jaarwisseling toelichten. 
Geef ook vertegenwoordigers van de hulpdiensten, 
het OM en verschillende gemeenten gelegenheid 
hun aandeel in de gezamenlijke aanpak te 
presenteren. Maak voor dit persmoment een 
draaiboek met een tijdpad en daaraan verbonden 
acties.

Op de volgende pagina’s vindt u voorbeelden van:
- een regionaal persbericht;
- een brief van gemeente aan burgers.
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Voorbeeld regionaal persbericht

Persbericht Regionaal/ lokaal
[Datum]

Grijp in bij agressie tijdens oud en nieuw

Grijp in bij agressie tijdens oud en nieuw: 
•  vraag anderen om hulp en spreek samen de dader aan
•  bel 112 
•  blijf bij het slachtoffer
•  maak foto’s voor de politie en meld je als getuige.

Dat is de boodschap van de campagne Grijp in bij agressie tijdens oud en nieuw van het ministerie van 
Veiligheid en Justitie die op 27 december van start ging. De campagne bestaat uit een televisiespot, 
outdoorcampagne en een interactieve banner op internet. Ook gemeenten, de politie en andere sectoren 
met een publieke taak (zoals het openbaar vervoer) doen mee met de campagne. 

[naam uw gemeente/uw organisatie] neemt talloze maatregelen om overlast, agressie en geweld tijdens 
de jaarwisseling te voorkomen, zodat de jaarwisseling op een prettige manier verloopt. Te denken valt 
aan [hier kunt u concrete voorbeelden noemen van maatregelen die uw gemeente/uw organisatie neemt. 
Voorbeelden: het sluiten of weghalen van vuilcontainers en glasbakken, het inschakelen van particuliere 
beveiliging of vrijwillige stewards, het stimuleren van het publiek om overlast en vandalisme direct te 
melden en het benaderen van mensen die bij eerdere jaarwisselingen zijn aangehouden.] 

Verder heeft burgemeester [naam burgemeester + van welke gemeente] verschillende bevoegdheden om 
de openbare orde te handhaven, zoals het aanwijzen van gebieden waar preventief gefouilleerd wordt of 
het opleggen van gebiedsverboden.

Hogere straffen
De officieren van justitie eisen in strafzaken die te maken hebben met de jaarwisseling hogere geldboetes, 
taakstraffen of gevangenisstraffen. De strafeis zal ongeveer 75 procent hoger liggen dan anders.
Bij agressie en geweld tegen politie, hulpverleners of andere mensen met een publieke taak (buschauffeurs, 
gemeentepersoneel) is de strafeis altijd al twee keer zo hoog (100 procent extra), maar bij zaken rond de 
jaarwisseling gaat dat naar 150 procent extra.

In veel gevallen zal snelrecht of supersnelrecht worden toegepast: taakstraffen moeten direct na de 
jaarwisseling uitgevoerd worden. Ook kan huisarrest voor de volgende jaarwisseling opgelegd worden. 
Verder wordt schade altijd volledig op de daders verhaald.

Noot voor de redactie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met [naam], persvoorlichter van [naam 
organisatie], telefoonnummer () of (06). Voor algemene informatie over de campagne Grijp in bij agressie 
tijdens oud en nieuw kunt u terecht bij Frank Wassenaar (BZK), telefoon 070-4268261 of persvoorlichting 
OM, telefoon 070-3399848, buiten kantooruren via 070-3706060.

VOOR-

BEELD
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Voorbeeld brief van gemeente aan burgers

Brief gemeenten aan burgers
[Let op: Deze brief kunt u aanpassen naar de praktijk van uw eigen gemeente. Zorg dat u concreet bent in 
de uitleg van uw aanpak.]

[Hier datum van verzending invoegen]

Geachte bewoner van [plaatsnaam],

Oud en nieuw is een feest voor alle bewoners van [naam gemeente]! Daarom zorgen onder andere 
straatvegers, wijkagenten, ambulancebroeders en brandweermannen er samen voor dat de jaarwisseling 
voor iedereen veilig verloopt. Ook uw hulp is daarbij nodig. 

Op 29 november startten het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie 
van Veiligheid en Justitie de campagne Meer veiligheid op straat. Deze campagne vertelt wat u kunt doen 
als u geconfronteerd wordt met agressie tegen mensen met een publieke taak tijdens oud en nieuw. Meer 
veiligheid op straat is uiteraard niet alleen uw verantwoordelijkheid. De politie, het openbaar ministerie 
en de gemeente treden tijdens oud en nieuw extra op tegen vandalisme, agressie en geweld. Mensen die 
tijdens de jaarwisseling geweld plegen tegen hulpverleners, worden bovendien twee keer zo zwaar gestraft 
als normaal. 

Om de jaarwisseling veilig te laten verlopen neemt [naam gemeente] een aantal maatregelen [voorbeelden 
noemen van maatregelen in betreffende gemeente]. 
Ook u kunt wat doen om de jaarwisseling tot een feest te maken. Bijvoorbeeld door een oogje in het zeil te 
houden en onveilige situaties en rommel op straat te melden [vermelden hoe mensen onveilige situaties en 
rommel kunnen melden]. 

Samen maken we van oud en nieuw een feest! Ik wens u een veilige jaarwisseling en een voorspoedig 
[jaartal].

[naam burgemeester]
 

VOOR-

BEELD
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Tips 
Onderstaande 103 tips zijn gebaseerd op ervaringen die politie, gemeenten, Openbaar Ministerie, 
Veiligheidshuis, bureau Halt, handhavers en hulpverleners de afgelopen jaren hebben opgebouwd. U kunt 
de tips gebruiken als input voor het (lokale) beleid en als checklist. De tips zijn verdeeld over tien thema’s.

1. Beleid algemeen
 01  Geef de jaarwisseling bestuurlijke én 

structurele aandacht.
   a.  bestuurlijke aandacht: voer als 

gemeente de regie over alle betrokken 
lokale partners;

   b.  structurele aandacht: de jaarwisseling 
voorbereiden vanuit een meerjarige 
benadering (cyclisch proces).

 02  Zoek samenwerking met strategische 
partners en lokale partners in 
werkgroepverband (zie thema’s 7 & 8).

 03  Maak met de strategische partners voor 
oktober één integraal draaiboek op 
maatregelniveau.

 04  Richt op basis van het draaiboek 
een praktische overzichtelijke 
uitvoeringsorganisatie in.

 05  Evalueer de jaarwisseling in januari en 
zorg dat dit input is voor de volgende 
jaarwisseling.

 06  Stel pas oud-en-nieuw-beleid vast als het aan 
drie voorwaarden voldoet: 

   a.  norm: is het beleid (of zijn de regels) 
wel écht handhaafbaar;

   b.  verwachting: communiceert u het 
beleid en de spelregels wel met de 
bevolking;

   c.  prestatie: wordt wérkelijk 
gecontroleerd/toezicht gehouden/
gehandhaafd/opgetreden.

 07  Ontwikkel een lerende organisatie: wissel 
kennis en informatie uit met anderen.

2. Beleid specifiek
 08   Stel beleid vast voor plaatselijke tradities 

(vreugdevuren en carbidschieten) d.m.v. drie 
alternatieven:

   a.  verbod: geen vreugdevuren (zero-
tolerance) op grond van art. 5.5.1 APV;

   b.  reguleren: aanwijzen van locaties waar 
vreugdevuren niet zijn toegestaan (op 
overige plekken dus wel);

   c.  faciliteren: aanwijzen van locaties waar 
vreugdevuren wel zijn toegestaan (via 
zanddekken en tonnen).

 09  Verstuur aanvraagformulieren voor 
vergunningen carbidschieten en 
vreugdevuren + de spelregels.

 10  Stimuleer, organiseer of subsidieer feesten 
die breed toegankelijk zijn (zie ook thema 7).

 11  Kort op budgetten voor dorpen waar men 
structureel niet meewerkt en/of waar het vaak 
misgaat.

 12  Verhoog de budgetten in dorpen of wijken 
waar men de handen ineenslaat en waar het 
wél goed gaat.

 13  Pas mobiel cameratoezicht toe (op basis van 
art. 2 politiewet) om daders uit de anonimiteit 
te halen.

 14  Heb contact met de provincie voor het 
opruimen van rotzooi op provinciale en 
rijksstraatwegen.

 15  Zet een extra vrachtauto in voor het 
verwijderen van rotzooi binnen het 
gemeentelijk domein.

 16  Zorg dat schade wordt verhaald op de dader 
onder het motto slopen is kopen. Hoe doet u 
dit?

 17   a.  benoem een contactpersoon schade 
jaarwisseling (bijvoorbeeld de IVZ-
ambtenaar);

 18   b.  zorg dat schade (indien mogelijk in 
week 1) wordt opgenomen door de 
buitendienst/openbare werken;

 19   c.  de gemeentelijk contactpersoon 
heeft in week 1 contact met de politie 
(contactpersoon);

 20   d.  de politie gaat na of er bij de schade 
een verdachte is aangehouden 
waartegen een proces-verbaal is 
opgemaakt;

 21   e.  er komt een strafzaak tegen de 
verdachte: snelrecht (uiterlijk 15 
januari) of themazitting (maart);

 22   f.  het Openbaar Ministerie stuurt de 
gemeente een voegingsformulier 
benadeelde partij toe;

 23   g.  de rechter veroordeelt de dader (naast 
straf) tot het vergoeden van de schade.

 24  Melden loont: opmerkzame burgers krijgen 
een beloning van 10 procent van de geleden 
schade:

   a.  als schade aan gemeentelijke 
eigendommen wordt gemeld (stimuleer 
derhalve de aangiftebereidheid);

   b.  als er een verdachte wordt opgepakt 
(al dan niet op heterdaad);

   c.  als de schade op de dader wordt 
verhaald.

3. Gelegenheidsbeperkende maatregelen
 25  Stimuleer inwoners (bijvoorbeeld 

in een brief) tot het nemen van 
gelegenheidsbeperkende maatregelen:

 26   a.  voorkom vernieling rondom huis, 
winkel, school en bedrijf door 
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afdichtingen (brievenbus) en 
beveiliging;

 27   b.  zorg voor het goed afsluiten van 
uw winkel of bedrijfspand en een 
eventueel toegangshek;

 28  c.  wegnemen van vuilnis en losse 
(brandbare) materialen en voorwerpen 
op het eigen erf;

 29  d.  controleer de bereikbaarheid van de 
brandkraan in de openbare weg bij uw 
bedrijf of winkel;

 30  e.  haal vlaggen binnen;
 31  f.  houd (extra) blusmiddelen paraat 

(brandblussers, blusdeken) en 
controleer deze;

 32  g.  zorg voor geregeld persoonlijk toezicht 
tijdens de jaarwisseling;

 33  h.  laat voldoende verlichting branden 
tijdens de jaarwisseling.

 34  Zorg als gemeente zelf voor 
gelegenheidsbeperkende maatregelen:

 35  a.  demonteren of afdichten van 
brievenbussen en (ondergrondse) 
containers;

 36  b.  verwijderen van glascontainers en 
kledingbakken;

 37  c.  verwijderen van (binnenbakken van) 
prullenbakken;

 38  d.  afdekken of wegnemen van 
parkeerautomaten;

 39  e.  demonteren of beschermen van 
straatmeubilair of kwetsbare objecten;

 40  f.  wegnemen van losse (brandbare) 
materialen;

 41  g.  afronden van werkzaamheden 
in de openbare ruimte (zoals 
wegopbrekingen).

4. Bestuursrechtelijke maatregelen
 42  Opleggen van straatverbod aan notoire 

overlastgevers.
 43  Opleggen preventieve dwangsom: wie zich 

jaar op jaar misdraagt, krijgt een boete bij 
een volgende keer.

 44  Stel een samenscholingsverbod in in 
probleemgebieden.

 45  Leg een alcoholverbod op in kwetsbare 
gebieden.

  46  Verleen ontheffingen voor sluitingsuren in 
de horeca.

 47  Bereid een noodbevel voor t.b.v. snelle inzet 
van politie en laat deze accorderen door de 
driehoek.

 48  Wijs (indien nodig) een dorp of gebied aan 
als veiligheidsrisicogebied (leidt tot extra 
bevoegdheden).

 49  In vergunningen voor kerstboomverkopers 
opnemen de plicht tot afvoer van kerstbomen 
naar de stort.

 50  Verlenen van ontheffingen aan personen van 
onbesproken gedrag voor het verstoken van 

kerstbomen.
 51   Aanbrengen van extra verlichting bij 

bepaalde hotspots of risicolocaties.
 52  Tref extra verkeersmaatregelen.

5. Schouwen
 53  Voer als gemeente de regie bij een integrale 

schouw tussen 1 oktober en 31 december.
     Wat is schouwen: controleren van 

of preventief toezicht houden op 
ongebruikelijke of verdachte zaken; 

    waar schouwen: probleemstraten, 
opslagplaatsen bij bedrijven, kwetsbare 
panden of slooppanden;

   wie schouwen: 
   a.  politie (buurtagenten, milieu, 

surveillance etc);
   b.  gemeentelijke toezichthouders (BOA’s 

stadstoezicht);
   c.  brandweer;
   d.  vervoersbedrijven (bus- en 

taxivervoer);
   e.  bezorgers van huis-aan-huis-kranten en 

reclame;
   f. jongerenwerkers;
   g. burgers en lokale partners.
 54  Richt één centraal meldpunt in 

(telefoonnummer) waar deze partijen hun 
meldingen kunnen doen.

 55  Het schouwen kan leiden tot verschillende 
acties:

 56   verbaliseren van personen die bezig 
zijn met het verzamelen of opslaan van 
brandbaar materiaal;

 57   registeren van chassisnummers van 
voertuigen die mogelijk bedoeld zijn voor 
brandbulten;

 58   aanschrijven van personen die bekend 
staan als vaste toeleverancier van 
brandbaar materiaal;

 59   aanschrijven van personen waar 
    voertuigen zijn aangetroffen met het 

verzoek tot opruiming (dwang);
 60   aanschrijven van grondeigenaren waarop 

(vaak) vuurtjes (dreigen te) worden 
gestookt (= econ.delict);

 61    wegruimen van brandbaar materiaal 
op adressen van toeleveranciers of van 
brandbulten;

 62   afsluiten, dichttimmeren, slopen en 
objectbewaking van kwetsbare panden of 
slooppanden.

6. Persoonsgerichte aanpak
 Benader relschoppers. Dat kan op drie manieren:
 63   a.  de gemeente stuurt een brief aan 

relschoppers (én ouders) van eerdere 
jaarwisselingen;

 64   b.  relschoppers (én ouders) ontbieden 
op het gemeentehuis voor een gesprek 
met de burgemeester;
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 65   c.  relschoppers (én ouders) thuis 
bezoeken door burgemeester of politie. 

 66  Breng de boodschap duidelijk: je bent 
bekend bij politie en justitie en je wordt extra 
in de gaten gehouden:

   a.  ansichtkaart aan raddraaiers van de 
politie (buurt- of jeugdagent);

   b.  brief van de burgemeester.
 67  In samenwerking met ouders opleggen van 

huisarrest (dit werkt vaak bij jongere jeugd).
 68  Zorg (via organisatoren van evenementen) 

dat stelselmatige overlastgevers een 
toegangsverbod krijgen.

 69  Inzetten van jongerenwerkers of straatwerkers 
die de jongeren kennen.

7. Gemeente & lokale partners
 70  Maak een inventarisatie van de lokale 

partners:
   a.   gemeente (gemeente reiniging, 

openbare orde, welzijn, openbare 
werken);

   b.  scholen;
   c.  horeca;
   d.  verenigingen (dorpsbelangen, 

dorpsverenigingen, buurtverenigingen, 
feestcomités, wijkmanagers);

   e.  welzijnswerkers (jongerenwerker, 
straatwerker, opbouwwerker);

   f.  winkeliers/middenstand;
   g.  ondernemers/bedrijven/

ondernemersverenigingen (o.a. 
woningbouw);

   h.  burgers al dan niet georganiseerd 
     in andere verbanden dan hierboven 

genoemd (zoals jeugdketen etc).
 71  Aanschrijven per brief van de lokale partners 

met daarin twee aandachtspunten: 
   -   doe aan gelegenheidsbeperking: 

kies als slogan laat je spullen niet 
verknallen; 

   -   neem je verantwoordelijkheid. Geef in 
de brief aan wat dit betekent:

    a.  besef van wat wel en niet door de 
beugel kan;

    b.  oog en oor willen zijn vóór de 
jaarwisseling;

    c.  niet gedogen van geweld en 
vernieling en het elkaar daarop 
durven aanspreken;

    d.  aanmoedigen van 
aangiftebereidheid; 

    e.  wijzen op risico’s van ontoelaatbaar 
gedrag: maatschappelijk, financieel, 
strafrechtelijk en gezondheid;

    f.  vragen om ideeën en suggesties aan 
te leveren bij de gemeente.

 72  Lokale partners vragen onderdak te bieden 
(horeca, wijkgebouwen, scholen, buurthuizen 
en jeugdhonken).

 73  Zorg bij feesten en evenementen (via 

vergunning) dat de organisator: 
   a.   eigen beveiliging heeft (met name 

feestcomités); 
   b.  dat er strikte regels gelden voor 

alcoholgebruik (16-minners, plastic 
bekers);

   c.  er na afloop vervoer is voor de 
feestgangers (taxibussen, openbaar 
vervoer etc).

 74  Vraag woningbouwverenigingen 
waarschuwingsbrieven te sturen aan huurders 
die problemen veroorzaken.

8. Gemeente & strategische partners
 75  Maak een inventarisatie van de strategische 

partners:
   a.  gemeente (gemeentereiniging, 

openbare orde, welzijn, openbare 
werken);

   b.  politie (buurtagent, jeugdcoördinator);
   c.  brandweer;
   d.  Openbaar Ministerie;
   e.  GHOR/ambulancediensten;
   f.  particuliere beveiligingsbedrijven.
 76  Stel gezamenlijk de beleids- en 

tolerantiegrenzen voor de jaarwisseling op.
 77  Internet-rechercheren op jeugdsites/sociale 
  media (Facebook, Twitter, YouTube, Flickr).
 78  Verzoek het interregionaal vuurwerkteam 

om gericht onderzoek te doen op bepaalde 
locaties.

 79  Verrichten van risicoanalyses 
(gebiedsgericht, persoonsgericht en 
objectgericht).

 80  Breng hotspots (probleemhaarden) in 
kaart (kruispunten, buitengebieden of 
ontmoetingsplaatsen).

 81  Eindejaarscontroles door politie 
of toezichthouders op officiële 
vuurwerkverkooppunten.

 82  Weghalen van verkeershinderlijke zaken t.b.v. 
ambulance en brandweer.

 83  Optreden door politie op bezit en/of afsteken 
van illegaal vuurwerk.

 84  Optreden door politie op afsteken van legaal 
vuurwerk buiten de wettelijke afsteektijden.

 85  Handhaven op naleving van belangrijkste 
bepalingen uit de APV.

 86  Aanmoedigen van aangiftebereidheid bij 
ambulance- en brandweerpersoneel.

 87  Houd een gezamenlijke lokale briefing op 
oudejaarsdag. Daar zijn drie redenen voor: 

   a.  de strategische partners moeten 
precies weten welke activiteiten zijn 
vergund;

   b.  tegen niet vergunde activiteiten wordt 
dus opgetreden;

   c.  extra (permanente) surveillance op 
hotspots door politie en particuliere 
beveiliging.

 88  Zorg voor een gezamenlijk aanrijden door 
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brandweer/ambulance/openbare werken 
sámen met politie.

 89  Zorg dat de strategische partners tijdens 
de jaarwisseling optimaal bereikbaar zijn 
(portofoon).

 90  Ook de gemeente (openbare orde, openbare 
werken) dient bereikbaar te zijn tijdens 
oudejaarsnacht.

9. Overleg & communicatie
 91  Communicatie (of voorlichting): het geven 

van informatie over (de voorbereiding op) de 
jaarwisseling. 

 92  Overleg: het bespreken van maatregelen met 
betrokken groepen (gebruikers, eigenaren, 
omwonenden).

 93  Communiceer via:
   a.  gemeentepagina in de huis-aan-huis-

courant of andere lokale kranten of 
bladen;

   b.  website van de gemeente of 
andere organisaties (bureau Halt, 
hulpdiensten);

   c.  internet (nieuwsberichten) en sociale 
media (tweets, korte berichtjes op 
bestaande Facebookpagina’s);

   d.  filmpje op YouTube ‘De Nationale 
vuurwerkshow’ (via Twitter, 
zorgnetwerk): voorlichting vuurwerk 
10+;

   e.  brieven (aan selecte groep inwoners);
   f.  persberichten of persbijeenkomst 

(provinciebreed);
   g.  ansichtkaart aan raddraaiers;
   h.  flyer of poster digitaal beschikbaar 

(verspreiding via afdeling 
Communicatie politie naar partners).

 94  Maak bij communicatie bekend: het beleid + 
de spelregels + de maatregelen die worden 
genomen.

 95  Maak bij communicatie bekend: praktische 
informatie (zoals misdaad anoniem, 
vuurwerksites, tel.nrs).

 96  Interview met of column door de 
burgemeester in de plaatselijke krant.

 97  Maak een speciale rubriek in krant of op de 
site met allerlei nuttige informatie over de 
jaarwisseling. 

 98  Woordvoering op 1 januari vanuit politie 
(landelijke kaders). Afd. Communicatie 
informeert partners vooraf. 

 99  Overleg: 
   a.  organiseren van laagdrempelige 

bijeenkomsten in lokale horeca of 
buurthuizen, wijkgebouwen etc;

   b.  het geven van voorlichting 
(vuurwerkles) door politie, bureau Halt 
en gemeente op basis- en middelbare 
scholen;

   c.  uitnodigen van jongeren om een kijkje 
te nemen op het politiebureau;

   d.  uitnodigen van bepaalde buurten of 
straten op het gemeentehuis;

   e.  bezoeken van wijkplatforms, 
buurtverenigingen, plaatselijke 
belangen, keten, caravans en 
jeugdhonken;

   f.  jongeren benaderen via aansprekende 
communicatiekanalen (sms, e-mail, 
Facebook, Twitter, Flickr of posters op 
scholen).

 100  Start een campagne (bijvoorbeeld een flyer) 
vanaf november met een aansprekende 
slogan.

 101  Durf ook complimenten (via de geëigende 
communicatiekanalen) te geven als het góed 
is gegaan.

10. Regionaal naast lokaal
 102  Zorg voor regionale voorbereiding en 

afstemming van de jaarwisseling.
 103  Agendering van een regionale voorbereiding 

kan plaatsvinden in het regionaal college:
   a.  regionale normstelling 

(tolerantiegrenzen t.a.v. geweld tegen 
gezagsdragers);

   b.  regionale sturing (aansturen en 
coördineren van politie-inzet);

   c.  regionale communicatie (een 
gezamenlijk nieuwsbericht, tweets 
retweeten etc.).

 



Colofon
De regionale eenheid Noord-Nederland gaat 
agressie en geweld tegen werknemers met 
een publieke taak en politieke ambtsdragers 
steviger aanpakken. Dat hebben de voormalig 
korpsbeheerders van Groningen, Fryslân en 
Drenthe vastgelegd in een convenant ‘Veilige 
Publieke Taak’ met minister Plasterk. Ook is dit 
onderwerp opgenomen in een bovenregionaal 
beleidsplan van de 62 gemeenten. 

Leden werkgroep Veilige Publieke Taak 
Noord-Nederland:

Paulien van der Meulen - Projectleider 
p.vandermeulen@caop.nl

Bernd Jager - Gemeente Dongeradeel 
b.jager@dongeradeel.nl

Piet Zantman - Politie - 
Piet.zantman@friesland.politie.nl

Veron Denninger - Openbaar Ministerie 
v.e.denninger@om.nl

Aat-Jan de Jong - Gemeente Emmen 
a.deJong@emmen.nl

Ella Dam - Gemeente Hoogeveen 
e.a.dam@hoogeveen.nl

Rija Blaauw - Gemeente Groningen 
rija.blaauw@groningen.nl

Lanie v.d. Burgt - Gemeente Leeuwarden 
lvdburgt@leeuwarden.nl

Marco Verkade - Gemeente Smallingerland  
m.verkade@smallingerland.nl

Inge Zwaan - Veiligheidshuis Groningen  
inge.zwaan@groningen.nl
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