
 
 

 Raadsmemo 

Datum: : 28 januari 2014 

Aan : Gemeenteraad 

Kopie aan :  

Van : drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM 

Onderwerp: : Schaderegistratie jaarwisseling 2013-2014 

 

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 drie voorgaande jaarwisselingen zijn de partijen uit het 
multidisciplinaire overleg voorafgaand aan de jaarwisseling op 17 oktober 2013 bijeen gekomen 
om de jaarwisseling 2012-2013 te evalueren en maatregelen af te spreken voor de jaarwisseling 
2013-2014. Na de jaarwisseling hebben zij weer een schaderegistratieformulier ingevuld. De 
betreffende partijen zijn de gemeentelijke buitendienst, de brandweer en de politie.  

 

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 
kerngerichte preventieve maatregelen in te stellen om zodoende de schade te beperken tijdens 
de jaarwisseling. 

 

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.  

 

Schaderegistratie buitendienst 

De buitendienst heeft de volgende schades gemeld:  
  



 

Materiaal Aantal Kosten  Bijzonderheden 

Verkeersborden 

 

35 € 3.500,-  

Afvalbakken 

 

25 € 6.750,- Schade aan het ophangmechanisme 

tijdens de jaarwisseling. Nog voor de 

verkoop van vuurwerk worden de 

afvalbakken al vernield. De afvalbakken 

zijn 14 dagen voor de jaarwisseling 

preventief verwijderd.  

Lantaarnpalen 

 

8 € 8.000,- De lantaarnpalen worden volledig 

opgeblazen door er vuurwerk in te 

stoppen.  

Asfalt 

 

2 € 10.000,- Schade door het houden van vuurkorven 

en vreugde vuren op het asfalt 

Overige schade 

 

 € 4.500,- Straatkolken 

Manuren t.b.v. 

herstel schade 

10 uur € 450,-  

 
De totale schade bij de buitendienst bedraagt: € 33.200,-  

 

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 basisscholen hebben de volgende schades gemeld: 

 

Erve Hooyerinck  

Materiaal Aantal Kosten  Bijzonderheden 

Straatnaamborden 

 

1 € 300,- Naambord bij school: “Welkom op KBS 

Erve Hooyerinck” met gedragsregels 

 

OBS Stedeke 

Materiaal Aantal Kosten  Bijzonderheden 

Speeltoestellen 

 

1 € 150,- Een draaielement is beschadigd door er 

vuurwerk in te stoppen.  

 

Albatros 

Materiaal Aantal Kosten  Bijzonderheden 

Overige schade 

 

1 € 40,- 

alarmcentrale , 

kosten brand-

weer onbekend 

Alarmopvolging ivm rook in het gebouw 

door vuurwerk. Brandweer is geweest.  

 

De Ranninkschool 

Materiaal Aantal Kosten  Bijzonderheden 

Speeltoestellen 3 €1.000,- Delen van de speeltoestellen zijn vernield! 

 
De totale schade bij de basisscholen bedraagt: € 1.490,-   

 



Brandweer 
De brandweer geeft aan dat er tijdens de jaarwisseling 4 uitrukken zijn geweest in de 
gemeente Hof van Twente en dat er geen noemenswaardige schade is.  

 

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.  

 

Conclusie 
De maatregel om voor de schoolpleinen te handhaven op art. 461 Sr heeft er vorig jaar voor 
gezorgd dat de schade hier aanzienlijk is beperkt. Dit jaar heeft de maatregel de schade niet 
voorkomen. Er is meer schade dan vorig jaar op de schoolpleinen. Volgend jaar zal het 
schoolpleinverbod meer in de aandacht gezet moeten worden.  
 
Verder is het opvallend dat vorig jaar veel media aandacht was voor het traditionele slepp’n in 
Markelo. Ook dit jaar heeft die media aandacht zijn vruchten afgeworpen. De schade die door 
het slepp’n is veroorzaakt is aanzienlijk gedaald. Om dit voort te zetten is een nieuwe 
campagne een aandachtspunt voor het MDO van 2014. 
  
Ten aanzien van de schades bij de buitendienst kan worden opgemerkt dat er een toename 
van schade te zien is. De toename komt vooral door de enorme schade aan het nieuwe asfalt. 
Deze schade is ontstaan door vreugde vuren en vuurkorven op het asfalt in het midden van de 
Kerstraat tussen de Van Kollaan en het Kerkplein. Hiervan is inmiddels aangifte gedaan door 
de gemeente. Van de overige schades moet nog aangifte worden gedaan. In voorgaande jaren 
is daar overigens nooit meer wat van vernomen.  
 
Het is van belang om tijdens het MDO van 2014 extra aandacht te besteden aan deze 
schadeposten en welke (extra) maatregelen mogelijk zijn om dergelijke schade komend jaar te 
beperken. Daarnaast is er ook aanzienlijke schade aan lantaarnpalen en afvalbakken. Dit komt 
door vernieling van het ophangmechanisme, maar ook door vernieling van de afvalbakken ver 
voor de jaarwisseling. Tijdens de volgende jaarwisseling zullen hier ook extra preventieve 
maatregelen getroffen moeten worden om de schade te beperken.  
 
De schade bedraagt dit jaar € 34.690,-, vorig jaar bedroeg de schade circa € 12.000,-. De 
toename is te verklaren door de enorme schade aan het asfalt. Daarnaast zijn er meer 
afvalbakken vernield. Volgend jaar zal hier aandacht aan besteed moeten worden om de 
schade te beperken.  


