
 

 

 

Bijlage 1:  Schaderegistratieformulier tbv Veiligheidsregio Twente 

 

Gemeente Hof van Twente 

Betreft jaarwisseling 2012 2013 

Ingevuld door F. van Kampen & M. Hertzdahl 

Telefoonnummer 0547 857371 

Heeft nulmeting 

plaatsgevonden? 

Ja  

 

Materiaal Aantal Kosten totaal 

(€) 

Bijzonderheden 

Verkeersborden 21 1065  

Straatnaamborden 

Schrikhekken 

 

2 

 

130  

 

Afvalbakken 8 3400  

Lantaarnpalen 5 4100 Waarvan 2 op 20\21 dec zijn 

opgeblazen bij 

Bentelerhaarweg/Rappendsweg 

Straatwerk 11 600 11 putdeksels verwijderd 

Asfalt    

Speeltoestellen    

Meubilair 1 169 Bekisting rondom bomen op 

schoolplein 

Glasschade    

Kunstobjecten    

Hekwerk 7  700  

Abri’s    

Brandschade 13 onbekend Container, 8 bosschages, 1x 

hulpverlening, 2x storing 

alamrsysteem(niet gerelateerd aan 

de jaarwisseling) 

Overige schade aan 

scholen  

 

 300  

Manuren t.b.v. 

herstel schade 

+/  50  +/  1725 Manuren is inclusief tractiekosten 

Raming Totaal:         +/�   €12.000,�� (exclusief de onbekende kosten voor het 

uitrukken door de brandweer)    
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Bijlage 2: Checklist maatregelen en bevindingen 
 

 

Gemeente 

 

Hof van Twente    

Betreft jaarwisseling 

 

2011 – 2012 

Ingevuld door 

 

Malu Hertzdahl 

Telefoonnummer 

 

0547 857371 

 

 

Maatregel Toegepast? 

Ja / Nee 

Bevindingen/effecten 

Multidisciplinaire 

afstemming binnen 

werkgroep vooraf 

Ja   

In MDO 18 oktober 2012 

Verwijderen/afschermen 

vandalisme gevoelige 

objecten (w.o. afvalbakken) 

Ja In het kader van preventie worden er extra 

sloten geplaatst bij scholen. 

 

Afronden werkzaamheden 

openbare ruimte 

Niet bekend     

Verbeteren 

verlichtingsniveau 

Nee  

Instellen vuurwerkvrije 

zones 

 

 

nee Voor het schieten van carbid dient er 

binnen de bebouwde kom een ontheffing 

aan te worden gevraagd bij de gemeente 

(art. 2:74 APV). Er zijn geen aanvragen 

ingediend. De politie heeft enkele keren 

gehandhaafd en illegaal carbid schieten 

gestopt/verwezen naar buitengebied. 

Afsluitingen 

 

 

ja Het toegangsverbod van schoolpleinen op 

basis van artikel 461 Sr. zal worden 

gehandhaafd. De politie levert van 29 t/m 

31 december extra inzet. Op 30 en 31 

december zal extra surveillance worden 

benut voor het handhaven van artikel 461 

Sr. 

Aanpassing 

verkeersborden 

nee  

Inzamelen kerstbomen Nee  

Stimuleren festiviteiten Nee  

Sluitingsuur horeca 

 

ja Doorlopend geopend tot 06.00 uur 

structureel geregeld in APV 

Reguleren van 

vreugdevuren 

Nvt  

 

 

Inventariseren hotspots 

 

 

 

 

ja 

 

 

In MDO 18 oktober 2012; De Toonladder 

alsmede de Averinkstraat en delen van de 

wijk Het Gijmink. 
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Inventariseren en 

benaderen hotshots 

ja Door politie Hof van Twente en het 

ambulant jongerenwerk 

Instellen gebiedsverboden 

 

 

Nee  

Betrekken bewoners 

 

Ja Via voorlichtingspublicaties in 

Hofweekblad, bij scholen en 

jongerenwerk. 

Instellen (schade)meldlijn 

 

 

Nee nvt 

Meld Misdaad Anoniem 

 

 

Nee nvt 

Voorlichting over vuurwerk 

 

 

 Via Halt lesmateriaal op te halen door 

aantal scholen 

Voorlichting over 

tolerantiegrenzen en 

voorbereiding 

 Het toegangsverbod zal via het bericht in 

de schoolkrant, het gemeenteblad en Loes 

aan ouders en kinderen worden 

meegedeeld.  

Extra toezicht op hotspots Ja Schoolpleinen 

Opruimen 

vuurwerkrestanten 

 

 

 De publicatie in het gemeenteblad en 

schoolkranten zal ook een oproep 

bevatten aan ouders om zelf de rotzooi op 

te ruimen.  

Herstellen van schade Ja Door buitendienst gemeentewerken  

Aangifte doen van schade  Van alle schade is aangifte gedaan. 

Schade verhalen 

 

 

ja Tevens zal worden vermeld in de 

gemeenterubriek dat de schade wordt 

verhaald op de dader 

Inventarisatie schade, 

incidenten en 

bijzonderheden 

Nee Dit jaar valt geen hotspot aan te wijzen . 

De schade is zeer verspreid over de 

kernen.  

Evaluatie 

 

 

Ja Per email is een eerste evaluatie geweest. 

Een nadere evaluatie zal in het MDO in 

oktober 2012 plaatsvinden.  

Anders, namelijk nee     
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Bijlage 3: Overzicht 2009 2010 
 

 
 

 Memo 

Datum: : 26 januari 2010 

Aan :  De burgemeester en de werkgroep overlast jaarwisseling 

Kopie aan :  

Van : M.P. Hertzdahl     (0547) 857 371 

Onderwerp: : Nulmeting schaderegistratie jaarwisseling 

 

Inleiding 

Op grond van de regionale handreiking draaiboek jaarwisseling is in Hof van Twente besloten 

in beeld te brengen welke schades zijn ontstaan in de gemeente en bij de scholen tijdens de 

jaarwisseling 2009 2010. Een zogenaamde nulmeting. Gevraagd is aan partijen om het 

schaderegistratieformulier in te vullen.   

 
Doel 

Doel is om aanstaand najaar met de scholen en de buitendienst te bekijken of bepaalde 

maatregelen (voor, tijdens en na jaarwisseling) zouden kunnen worden doorgevoerd die de 

schade voorkomen of beperken.  

 

Reacties 

Van de 23 basisschool locaties zijn 16 reacties ontvangen. De beide locaties van het 

voortgezet onderwijs hebben gereageerd alsmede de politie en de gemeentelijke buitendienst. 

 

Schaderegistratie buitendienst: 

Markelo en Diepenheim: de inventarisatie laat zien dat de schade minder is dan voorgaande 

jaren. Alleen schade aan verkeersborden. Totaal bedrag is niet bekend.  

 

Delden en Bentelo: 1 schadegeval geïnventariseerd, 1 afvalbak van 100 euro. Totale schade 

137,50 euro.  

 

Goor: 1 verkeersbord ad 300 euro en 14 afvalbakken opgeblazen ad 1050 euro schade. 

Verder is 1 hondenpoepbak vernield ad 150 euro. In totaal zijn 8 manuren ingezet om e.e.a. te 

repareren ad 272 euro. Totale schade: 1772 euro 

 

Totale schade buitendienst: plusminus 1909,50 euro 
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Schaderegistratie locaties voortgezet onderwijs: 

 

Zowel de locatie van SG Twickel als die van SG de Waerdenborch hebben geen schade 

geregistreerd.  

 
Totale schade: geen 

 

Schaderegistratie locaties basisscholen:  

Van de 16 scholen die de schade/overlast hebben geïnventariseerd hebben 6 scholen 

aangegeven schade en / of overlast te hebben ondervonden. De schade bestond uit: 

 

� Schade aan speeltoestellen door vuurwerk; 

� Brandplekken schilderwerk; 

� Schade aan een buitentafeltennistafel: kosten nieuw blad 500 euro; 

� Rotzooi vuurwerk op schoolpleinen; 

� Schade aan afvalbakken; 

� Schade aan vensterbanken; 

� Brandplekken aan regenpijpen; 

� Schade aan dakpannen; 

� Schade aan kozijnen; 

� Glasschade. 

 
Totaal schadebedrag: plusminus 7048 euro 

 

Carbid  

Tot slot kan nog worden opgemerkt de APV per 1 1 2009 was aangepast en dat o.a. een 

ontheffingsplicht voor carbid schieten was opgenomen waar het de bebouwde kom betreft. Er 

zijn een 15 tal carbidaanvragen ontvangen. De helft is verleend. Bij de politie en de 

buitendienst is navraag gedaan of zich overtredingen of ernstige overlast hebben voorgedaan. 

Gebleken is dat er zich geen buitensporigheden hebben voorgedaan en geen klachten zijn 

ontvangen.  

 
Werkwijze jaarwisseling 2010�2011 

Alle betrokken partijen worden geïnformeerd over deze nulmeting. Komend najaar worden zij 

uitgenodigd om integraal te bespreken welke preventieve maatregelen voor, tijdens en na de 

jaarwisseling kunnen worden genomen om de schade en of overlast. 
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Bijlage 4: Overzicht 2011 2012 
 

 
 

 Memo 

Datum: : 26 januari 2012 

Aan : De burgemeester en het multidisciplinair overleg jaarwisseling  

Kopie aan :  

Van : M. Hertzdahl     

Onderwerp: : Schaderegistratie jaarwisseling 2011 2012: een overzicht 

Bijlagen: 4 

 

Inleiding 

In maart 2010 heeft het college van B&W van Hof van Twente besloten de regionale 

handreiking draaiboek aanpak schade en overlast jaarwisseling te implementeren in de 

gemeentelijke organisatie. Net als bij de twee voorgaande jaarwisselingen zijn de partijen uit 

het multidisciplinaire overleg voorafgaand aan de jaarwisseling bijeen gekomen en hebben zij 

achteraf een schaderegistratieformulier ingevuld. De betreffende partijen zijn de scholen uit de 

gemeente, de brandweer, de politie, het jongerenwerk en de gemeentelijke buitendienst. 

 

Doel 

Het doel van de ingevulde registratieformulieren is inzicht te krijgen in de aard en omvang van 

de schadegevallen en de overlast situaties rondom de jaarwisseling. Op basis van dit overzicht 

kunnen passende preventieve, actuele en / of repressieve maatregelen worden genomen en 

kan worden gekeken of en in hoeverre de maatregelen effect hebben gehad.  

 

Afspraken over de te nemen maatregelen worden besproken in een multidisciplinair overleg 

(verder: MDO). Dit overleg komt eenmaal per jaar bijeen, zo’n twee maanden voorafgaand aan 

de jaarwisseling. Het doel van het multidisciplinair overleg is om vanuit multidisciplinair 

oogpunt preventieve maatregelen in te stellen om zodoende de schade te beperken tijdens de 

jaarwisseling van 2010 2011. 

 

Maatregelen 

Tijdens het MDO d.d. 27 oktober 2011 is de jaarwisseling 2010 2011 geëvalueerd en zijn 

maatregelen afgesproken voor de jaarwisseling 2011 201. Zie bijlage 2 voor een overzicht.  
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Schaderegistraties 

Aan de twee vestigingen voortgezet onderwijs, de 23 basisscholen, de gemeentelijke 

buitendiensten en de brandweer is gevraagd schades en / of overlast te registreren en voor 16 

januari 2012 door te geven aan de coördinator IVZ. In onderstaande volgt het overzicht. 

 

Schaderegistratie buitendiensten 

 
o Rayon West (Markelo en Diepenheim): Totale schade Rayon West:  ±  €2785,� 

Vorig jaar bedroeg de schade zo’n €3000,� In Rayon West is de schade daarmee licht 

gedaald ten opzichte van het verleden jaar. De schade van deze jaarwisseling 

bedraagt concreet 8 verkeersborden tegen 13 verkeersborden in 2010 2011. Verder 

zijn dit jaar 2 afvalbakken a €600,  beschadigd en 8 putdeksels verwijderd. Ten aanzien 

van het traditionele Slep’n in Markelo zijn er deze jaarwisseling meer manuren ingezet 

om de boel op te ruimen, 16 manuren  in tegenstelling tot 10 manuren vorig jaar.  

 

 

o Rayon Oost (Delden en Bentelo): De schaderegistratie laat zien dat er ten opzichte 
van vorig jaar een toename is. Vorig jaar was er schade aan 1 verkeersbord ad €100,� 

geregistreerd. Dit jaar bedraagt de schade € 675,� bestaand uit schade aan 3 

verkeersborden en 1 lichtmast en 3 manuren. 

 

•••• Rayon Midden (Goor): Totale schade Rayon Midden: €2275,�. De schade van   

voorgaande jaarwisseling bedroeg  €7.798,�. Dit betekent een forse afname. Uit de 

schaderegistratie formulieren valt op te maken dat dit jaar een stuk minder afvalbakken 

het slachtoffer zijn geworden van vuurwerkschade. 

 

Totale schade buitendienst: ±  €5735,�. In vergelijking met de schade ad €11.000,  van vorig 

jaar is de schade met zo’n 50% afgenomen. Van deze schades is aangifte gedaan bij de 

politie.  

 

Schaderegistratie brandweer 

 

Tijdens de jaarwisseling zijn er twee kleine uitrukjes geweest voor respectievelijk een brand in 

een conifeer en in een afvalcontainer . 1x in Delden en 1x in Goor. 

Kosten 2 x € 750,  = € 1500, .Vorig jaar bedroeg deze schade € 1400, . 

 

Schaderegistratie voortgezet onderwijs 

 

SG Twickel en SG de Waerdenborch hebben gemeld geen schade te hebben opgelopen 

tijdens de jaarwisseling. 
Totale schade: geen 

 

Schaderegistratie basisscholen  

 

De Toonladder te Delden heeft gemeld schade te hebben ondervonden, bestaande uit 

brandschade van de brievenbus a  €80, . Aangifte daarvan is gedaan bij de politie. Deze 

school was voorgaande jaarwisseling een zogenaamde hotspot. Toen bedroeg de schade  

€1514, . Daarnaast heeft De Albatros te Goor gemeld dat schade is aangebracht aan bekisting 

rondom een tweetal bomen op het schoolplein. Deze schade bedraagt zo’n €169,  . Verder zijn 

er geen schades gemeld vanuit de basisscholen. Vorig jaar hadden nog 5 basisscholen 

schade. Zie bijlage 4.  

 
Totale schadebedrag basisscholen: ±  €249,�. 
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Carbid  

Carbid schieten buiten de bebouwde kom is ontheffingvrij. Wel moet men voldoen aan 

algemene regels als gesteld in artikel 2:74 APV. Carbid schieten binnen de bebouwde kom is 

verboden, tenzij men een ontheffing heeft. Er zijn voor de afgelopen jaarwisseling geen  

aanvragen gedaan voor carbid schieten binnen de bebouwde kom. Uit navraag bij de politie is 

gebleken dat er 1 persoon is aangesproken op het afschieten van carbid in de bebouwde kom. 

Die persoon is er meteen mee opgehouden. Verder zijn er geen handhavingsacties gemeld. 

Ook heeft de politie geen andere overlast geconstateerd ten aanzien van carbid. 

 

Conclusie 

De maatregel om voor de schoolpleinen te handhaven op art. 461 Sr heeft ervoor gezorgd dat 

de schade hier aanzienlijk is beperkt. Uit reacties bleek dat schooldirecteuren positief zijn over 

de wijze die is gehanteerd en een vervolg hierop gewenst is. Zeker de afname van schade bij 

basisschool de Toonladder is opmerkelijk. Een verklaring hiervoor is niet direct te geven. Wel 

is het zo dat deze school als hotspot was aangemerkt in het MDO van 27 oktober. De politie 

heeft deze school meegenomen in haar surveillance ronde. Ook is er een uitgebreide 

voorlichting gehouden via de schoolkranten en het Loes loket.  

 

Verder is het opvallend dat er dit jaar media aandacht was voor het traditionele slep’n in 

Markelo. Echter de schade voor de gemeente is minder dan vorig jaar. Wel is sprake geweest 

van vernielingen van de spullen die waren ‘geslept’ naar het Beaufort te Markelo. Dit is een 

punt van aandacht voor het MDO ten behoeve van komende jaarwisseling.  

 

Ten aanzien van de schades bij de buitendienst kan worden opgemerkt dat de afname van 

schade aan gemeentelijke eigendommen in Goor een positieve trend is. 


