
 

“RAADSMEMO”  is de vorm van actieve informatievoorziening aan de gemeenteraad, waarbij een actuele ontwikkeling of 
aanvullende informatie wordt meegedeeld door een portefeuillehouder. Een raadsmemo is bedoeld ter kennisname. 
“RAADSINFORMATIE”  is de vorm van actieve informatievoorziening aan de gemeenteraad, waarbij de actuele stand van zaken 
van een beleidsonderwerp uit programmabegroting/collegeprogramma of van een project wordt beschreven. De raadsinformatie 
wordt door het college aangeboden aan de raad en wordt standaard geagendeerd voor de eerstvolgende vergadering van de 
commissie Algemeen of Fysiek. 
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 Raadsmemo 

Datum:  19 februari 2013 

Aan:  Gemeenteraad van Hof van Twente  

Kopie aan:   

Van:  drs. J.H.A. Goudt 

Voor informatie:  Malu Hertzdahl, Algemene zaken  

Onderwerp:  Schaderegistratie jaarwisseling 2012,2013: een overzicht 

Bijlagen: verslag MDO 18 oktober 2012 en schaderegistratie 2011,2012 

 

1. Aanleiding 

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 drie 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 gemeentelijke 

buitendienst, de brandweer en de politie.  

2. Inhoudelijke mededeling 

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. 

 

Maatregelen 

Tijdens het MDO d.d. 18 oktober 2012 is de jaarwisseling 2011,2012 geëvalueerd en zijn 

maatregelen afgesproken voor de jaarwisseling 2012,2013.  
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Schaderegistraties 

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

buitendiensten, de politie en de brandweer is gevraagd schades en/of overlast te registreren 

en voor 14 januari 2013 door te geven aan de coördinator IVZ. In onderstaande volgt het 

overzicht. De indeling van de kernen is dit jaar anders ingedeeld bij de buitendienst. 

 

Schaderegistratie buitendiensten 

• Kernen Markelo en Goor: Totale schade ±  €9.125,� 

Vorig jaar bedroeg de schade in Rayon West (Markelo en Diepenheim)  ± €2.785,� en 

Rayon Midden (Goor) €2.270,�. Samen dus €5.055,� (inclusief Diepenheim, die dit jaar 

onder een andere wijk/schaderegistratie valt). Er is dus sprake van een forse stijging ten 

opzichte van verleden jaar. De schade van deze jaarwisseling bedraagt concreet 

20 verkeersborden tegen 8 verkeersborden in 2011,2012. Ten aanzien van het traditionele 

Slepp’n in Markelo zijn er deze jaarwisseling minder manuren ingezet om de boel op te 

ruimen, 2 manuren  in tegenstelling tot 16 manuren vorig jaar. Ook is er door het slepp’n 

verder geen schade aangericht. 

 

Ondanks dat de buitendienst van te voren de prullenbakken, hondenpoepbakken en plastic 

afvalcontainers het opgehaald, zijn er aanzienlijke schades aangericht. De hondenpoep,

bakken zijn bevestigd aan beugels, hiervan zijn er 13 (€1.200,,) beschadigd, samen met 

ongeveer 8 afvalbakken (€3.200,,). De bevestigingen hebben in totaal 40 van de in totaal 

50 manuren gekost, dus om en nabij de €1.380,,. Ook zijn er 3 lantaarnpalen en 7 planken 

(€700,,) van hekwerken vernield. 

 

• Kernen Diepenheim, Hengevelde, Delden en Bentelo: De schaderegistratie laat zien dat er 

ten opzichte van vorig jaar een forse toename is. Vorig jaar was schade € 675,� bestaand 

uit schade aan 3 verkeersborden en 1 lichtmast en 3 manuren. Dit jaar bestaat de schade 

uit 1 verkeersbord, 2 schrikhekken en 2 lantaarnpalen die 20\21 dec zijn opgeblazen op de 
Bentelerhaarweg,Rapperdsweg.  Dit tezamen betreft een schadepost van € 2.195,�  

 

Totale schade buitendienst: ± €11.320,� in vergelijking met de schade ad €5735,, van vorig 

jaar is de schade bijna verdubbeld. Van deze schades wordt / is aangifte gedaan bij de politie.  

 

Schaderegistratie brandweer 

Tijdens de jaarwisseling heeft de brandweer in totaal 13 keer moeten uitrukken. Vorig jaar had 

de brandweer twee kleine uitrukjes. Wederom een stijging. Vorig jaar bedroeg deze schade 

€ 1.500,,, voor dit jaar zijn er voorlopig nog geen bedragen bekend gemaakt. 

 

Dit jaar waren er 11 incidenten in Goor en 2 incidenten in Delden. Twee van de 11 incidenten 

in Goor zijn daarbij niet gerelateerd aan de jaarwisseling. Dit waren twee brandalarmen die 

veroorzaakt waren door systeemstoringen. 

In Goor zijn de volgende incidenten bekend: 

, Brand container 1x 

, Brand bosschages 6x   

, Hulpverlening 1x (de melder had een lekke benzinetank) 

, Onbekend 1x (details zijn niet met een formulier toegelicht) 

In Delden zijn de volgende incidenten bekend: 

, Brand bosschages 2x 

 

Schaderegistratie voortgezet onderwijs 

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

tijdens de jaarwisseling. 

 
Totale schade: geen 
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Schaderegistratie basisscholen  

De basisscholen hebben 2 schades gemeld. Te weten schade aan een brievenbus ter waarde 

van 100 euro en schade aan het bord met pleinregels a 200 euro. Vorig jaar hadden ook 

2 basisscholen schade.  

 

Totale schadebedrag basisscholen: 300 euro. 

 

Carbid  

Carbid schieten buiten de bebouwde kom is ontheffingsvrij. 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 enkele meldingen waren van het afschieten van carbid in de bebouwde kom. 

Door handhaving van de politie zijn de situaties stopgezet, of de persoon is verwezen naar het 

gebied buiten de bebouwde kom.  

 

Politiecijfers 

Ook de politie heeft een aantal incidenten kenbaar gemaakt. Deze incidenten zijn opgedeeld in 

vernielingen, branden en mishandelingen enerzijds en vuurwerk anderzijds. 

Er zijn in totaal 2 vernielingen van/aan auto’s en 4 vernielingen aan andere objecten 

geconstateerd. Er was een enkele brand zonder sprake van brandstichting. Bij mishandelingen 

zijn twee incidenten geweest. Een ruzie zonder gevolgen en een eenvoudige mishandeling 

(geweld tegen politieambtenaar). 

 

Op het gebied van vuurwerk zijn de cijfers gunstiger dan vorig jaar. 1x bezit van illegaal 

vuurwerk ten opzichte van 5x in 2011/2012. Er is 1x melding van overlast door jeugd gemaakt, 

dit is ten opzichte van vorig jaar niet veranderd. Er is 7x overlast door vuurwerk geweest, dit is 

minder ten opzichte van 2011/2012 waar er 11x overlast is geweest door vuurwerk. 

Voor alle incidenten zijn er geen aanhoudingen van verdachten geweest, net als voorgaande 

jaren. 

3. Conclusie 

De maatregel om voor de schoolpleinen te handhaven op art. 461 Sr heeft vorig jaar ervoor 

gezorgd dat de schade hier aanzienlijk is beperkt. Dit jaar is de schade helemaal voorkomen.  

De aanpak zoals afgesproken in het MDO lijkt zijn vruchten af te werpen. 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 slepp’n in 

Markelo. Echter de schade voor de gemeente is minder dan vorig jaar. Er is totaal geen sprake 

van vernielingen geweest in vergelijking tot vorig jaar. De campagne voor het slepp’n en deels 

het slechte weer kunnen hier de oorzaak voor zijn.  

Vanuit oogpunt van de schades door vernielingen van vorig jaar en dit jaar, blijkt het slepp’n 

weer de traditie te zijn zoals het bedoeld is. Om dit voort te zetten is een nieuwe campagne 

een aandachtspunt voor het MDO van 2013. 

  

Ten aanzien van de schades bij de buitendienst kan worden opgemerkt dat er een toename 

van schade aan gemeentelijke eigendommen in Goor te zien is. Vorig jaar was er een 

duidelijke afname. Hierdoor is het van belang om tijdens het MDO van 2013 extra aandacht te 

besteden aan deze schadeposten en welke (extra) maatregelen mogelijk zijn om dergelijke 

schade komend jaar te beperken. 
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Na de jaarwisseling is er nog een klacht binnengekomen van een bewoner. Hierin stond dat 

deze persoon veel overlast heeft gehad van carbid en dat er na drie keer bellen geen politie is 

opgetreden. Bij de politie is nagevraagd in hoeverre dit bekend is, en het antwoord was dat er 

geen meldingen waren gemaakt door de bewoner of iemand anders in de straat. Ondanks dat 

is het wel van belang om voor de volgende jaarwisseling extra aandacht te besteden aan 

carbid. Wellicht in de vorm van toezicht door de Boa’s en vrijwilligers. Ten aanzien van dat 

laatste kan worden gemeld dat de heer Hans Klumpers van Scala Welzijn zich heeft gemeld bij 

de coördinator IVZ en graag wil aanschuiven bij het MDO in 2013 om te bezien of en welke rol 

vrijwilligers mogelijk zouden kunnen spelen.  

 

 


