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Kennisnemen van 
Kennisnemen van de evaluatie jaarwisseling 2020/2021 in Oudewater.  
 
   
 
Inleiding 
Burgemeester De Vries heeft in het Presidium toegezegd een raadsinformatiebrief te zullen sturen inzake het verloop van 
Oud en Nieuw en met name over het incident op de Markt waarbij de Mobiele Eenheid (ME) is ingezet. 
 
Voorbereiding  
In de aanloop naar Oud en Nieuw heeft zoals gebruikelijk multidisciplinair overleg plaatsgevonden tussen politie, Boa's, 
Jongerenwerk en gemeente (openbare orde en veiligheid, communicatie, stadserf) en is het reguliere draaiboek voor de 
jaarwisseling geactualiseerd. 
 
Het doel van dit draaiboek is:  
Het voorkomen en aanpakken van overlast, met name veroorzaakt door vuurwerk; Voorlichting en beïnvloeding vanuit 
jongerenwerk; Voorkomen en beheersbaar houden van (verboden) verbrandingen in de openbare ruimte, voorafgaand, 
tijdens en na de Oudejaarsviering; Voorkomen of beperken van overlast en/of gezondheidsrisico’s voor omwonenden of 
omstanders veroorzaakt door het houden van of bijwonen van vreugdevuren; Toezicht houden op de ingeperkte 
afsteektijden. Daarnaast wordt gekeken naar leegstaande panden, afsluiten containers en zogenaamde “hot spots” i.v.m. 
mogelijke overlast.  
 
Verloop incident op de Markt  
Volgens de (wijk)agenten was er een groep van ongeveer 80 tot 100 mensen aanwezig op de Markt en werden zij 
bekogeld met zeer zwaar (illegaal) vuurwerk en werd later een onopvallende auto van de politie  bekogeld. Ook waren er 
meldingen van burgers die werden bekogeld en werd vuurwerk richting de huizen afgestoken. Naast vuurwerk werd ook 
gegooid met molotov-cocktails (dat is ook op een filmpje te zien). De wijkagenten hebben zich vervolgens teruggetrokken 
in verband met hun eigen veiligheid.  
 
Vervolgens is er door de politie een lijntje naar de burgemeester gelegd en is de ME ingezet. Er zijn 2 ME busjes ingezet 
plus 2 auto's met hondengeleiders en een bus voor de verbindingsmiddelen. De ME busjes en de auto's met de 
hondengeleiders reden het plein op en riepen de omstanders op om zich te verwijderen. Dit maakte indruk op de 
aanwezige personen. Een korte charge maakte een einde aan de onrust. Daarna is er nog 1,5 uur gesurveilleerd.  
 
De buurtvaders die voor preventiewerkzaamheden waren ingezet, zijn gelet op de gevaarlijke situatie weggebleven bij de 



Markt en verder de wijk ingegaan. Een auto met 2 medewerkers van Beveiligingsbedrijf Uniseco, die als extra oren en 
ogen waren ingezet door de gemeente, is op gepaste afstand gebleven en hebben elders in de binnenstad een einde 
gemaakt aan een vreugdevuur dat gevaarlijk dicht bij de huizen stond.  
 
De betrokken personen zijn m.b.t. hun leeftijd en woonplaats (jong volwassenen in de leeftijd van 16 tot 30 jaar, 
woonachtig in de regio) 'vergelijkbaar' met de groep jongeren die vorig jaar betrokken was bij het incident tijdens 
Carnaval. Bij Tjonkie zijn 2 jongeren bekeurd (16 en 21 jaar). Zij zijn afkomstig uit Oudewater en Haastrecht.  
 
Investeren  
Om te voorkomen dat de ME in de toekomst opnieuw ingezet moet worden bij andere evenementen, is het belangrijk om 
aan de voorkant te gaan investeren in deze groep. De groep bestaat uit 16-30 jarigen die veelal doordeweeks gewoon 
werken en in het weekeinde ‘los’ gaan. De politie geeft aan dat zij landelijk gezien steeds vaker incidenten tegenkomen 
met steeds grotere groepen jongeren, die het rellen zien als een soort van tijdverdrijf. Dergelijke incidenten hebben zich 
ook voorgedaan in andere gemeenten.  
 
Aan de politie is gevraagd om de groep nader in kaart te brengen voor het opstellen van een gericht plan om ervoor te 
zorgen dat dit soort incidenten voortaan uitblijven tijdens evenementen. Inmiddels heeft de politie de namen grotendeels 
verzameld en zal dit binnenkort aan de gemeente worden overgedragen. De jongeren die we in het vizier hebben, gaan 
we als gemeente aanschrijven. Bij minderjarigen kunnen de ouders bij de aanpak worden betrokken. Met betrekking tot 
personen die uit buurgemeenten afkomstig zijn, zal contact worden opgenomen met de burgemeester(s) van deze 
gemeenten. Ook wordt gedacht om in gesprek te gaan met de betrokken jongeren zelf, organisaties en verenigingen 
(waar ze lid van zijn), ondernemers (waar ze vaak een bijbaan hebben), jongerenwerk etc. Het doel is om te achterhalen 
wat deze jongeren beweegt om dit te doen en hoe we dit gedrag kunnen voorkomen.    
 
Daarnaast heeft de Oudewaterse gemeenschap zelf, ook een eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van een veilig 
verloop van festiviteiten/evenementen. Het is gemeente én gemeenschap. Uitgangspunt is dat evenementen veilig, 
verantwoord en vergund zijn.   
 
Illegaal vuurwerk  
In het kader van de aanpak Oud & Nieuw zijn er dit jaar voor het eerst naar drie adressen waarschuwingsbrieven 
gestuurd in verband met het aantreffen van illegaal vuurwerk. Op deze adressen zal volgend jaar ook extra toezicht 
plaatsvinden.   
 
   
 
Kernboodschap 
Oud & Nieuw 2020/2021 is in vergelijking met vorig jaar en andere gemeenten in de regio onrustig verlopen. Ondanks de 
intensieve voorbereiding van deze jaarwisseling is er helaas toch sprake geweest van incidenten op de Markt waarbij 
kortstondig de ME moest worden ingezet om de rust te laten wederkeren. Alle afspraken zijn door een ieder nagekomen 
en de samenwerking met de ketenpartners verliep goed. In verband met de inzet van de ME tijdens de jaarwisseling en 
vorig jaar tijdens Carnaval, is de betrokken groep jongeren door de politie op verzoek van de gemeente in beeld gebracht. 
De jongeren zijn afkomstig uit de hele regio. In samenwerking met de politie en andere partners, waarbij ook jongeren, 
ouders, ondernemers, organisatoren en verengingen en buurgemeenten worden betrokken, gaat gewerkt worden om 
herhaling bij toekomstige evenementen te voorkomen. 
 
   
 
Financiën 
Financiën komen uit het gebruikelijke budget. 
 
   
 
Vervolg 
We willen de voorbereiding voor de jaarwisseling 2021/2022 opnieuw multidisciplinair aanpakken.  
Preventiemaatregelen inzetten voor de betrokken groep jongeren. 
 
   
 
Bijlagen 
N.v.t. 


