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Aanpak jaarwisseling 2022 - 2023 
 

Jaarlijks wordt de viering van de jaarwisseling voorbereid met en door verschillende veiligheidspartners, 

zoals politie en de Veiligheidsregio Utrecht (VRU). Hieronder nemen wij u mee in een aantal 

maatregelen om de jaarwisseling goed te laten verlopen. 

Beleidsuitgangspunten en tolerantiegrenzen 

Burgemeesters, politie en Openbaar Ministerie streven naar eenduidig politieoptreden tijdens de 

jaarwisseling. Hiertoe zijn in Midden-Nederland beleidsuitgangspunten, tolerantiegrenzen en een 

uniform kader voor het handhavingsbeleid vastgesteld. Binnen onze gemeente zijn er operationele 

afspraken gemaakt met politie over de inzet van onze handhavers tijdens de jaarwisseling en de 

aanloop daarnaar toe. 

Risico-inventarisatie en openbare ruimte 

Ieder jaar maken wij samen met onze veiligheidspartners een risico-inventarisatie van 

aandachtsgebieden tijdens de jaarwisseling. Deze risico-inventarisatie heeft onder meer tot doel om 

inzicht te krijgen in specifieke risico’s en eventuele bijzonderheden op specifieke locaties in onze 

gemeente. Denk bijvoorbeeld aan jongerenlocaties, tunnels, speeltuinen, leegstaande panden, 

kinderboerderijen en zorgcentra. Deze locaties komen naar voren uit onder andere meldingen van 

overlast, omgevingsfactoren en de ervaringen van voorgaande jaren. De risico-inventarisatie leidt tot 

operationele beheersmaatregelen en concrete werkafspraken tussen gemeente en veiligheidspartners. 

Verder nemen wij in de aanloop naar de jaarwisseling maatregelen in de openbare ruimte om schade 
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zoveel mogelijk te voorkomen. Voorbeelden daarvan zijn het afsluiten van afvalbakken en het afsluiten 

van bouwterreinen. Na de jaarwisseling herstellen wij de openbare ruimte weer zo snel mogelijk naar de 

normale situatie. 

Vuurwerk 

In de aanloop naar de jaarwisseling heeft er een integrale kluiscontrole plaatsgevonden op verschillende 

middelbare scholen in het voortgezet onderwijs. Deze controle is uitgevoerd in samenwerking met 

politie, buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) en de scholen zelf. Deze controle richtte zich onder 

andere op vuurwerkbezit. Tijdens deze controle is geen vuurwerk aangetroffen.  

 

In Stichtse Vecht zijn ook dit jaar weer vier vuurwerkvrije zones rondom kinderboerderijen en zorgcentra. 

Deze zones zullen extra worden meegenomen in de surveillances van onze handhavers en politie om op 

deze wijze met snelle interventies eventuele overlast door vuurwerk te voorkomen. 

 

Vuurwerkoverlast kan gemeld worden via een mail naar de gemeente: 

vuurwerkoverlast@stichtsevecht.nl of de Fixi-app. Op basis hiervan kunnen handhavers en politie 

informatiegestuurd surveilleren om de overlast van vuurwerk tot een minimum te beperken. Bij acute en 

gevaarlijke situaties is het advies om 112 te bellen.   

Communicatie 

In aanloop naar de jaarwisseling wordt er gecommuniceerd over verschillende onderwerpen, zoals de 

maatregelen in de openbare ruimte, vuurwerkoverlast en de regels rond het afsteken van vuurwerk.  

Dit communiceren wij via onze website en op alle sociale mediakanalen. Er verschijnt in de VAR ook 

een speciale jaarwisselingspagina met alle informatie rondom het melden van vuurwerkoverlast en 

welke vuurwerkregels gelden.  

 

Op 1 januari wordt u via een (OOV-)raadsinformatiebrief geïnformeerd over het verloop van de 

jaarwisseling in onze gemeente. Op nieuwjaarsdag zal daarnaast een persbericht worden verspreid over 

het verloop van de jaarwisseling. De inventarisatie van de schade in de openbare ruimte loopt tot eind 

januari. Van alle schadegevallen wordt aangifte gedaan en vindt waar mogelijk verhaal plaats op de 

daders (of ouders/verzorgers, in het geval van minderjarigen). In februari verwachten wij u nader te 

kunnen informeren over eventuele schade in de openbare ruimte en de hieraan verbonden kosten. 

 

------------------- 

 

Nieuw energiecontract 
 

Per 31 december 2022 worden de energiecontracten van de gemeente, aan het einde van de looptijd,  beëindigd. 

Dit betekent dat Gazprom niet meer de leverancier van gas is voor de gemeente. Door deze contracten worden 

onder andere de gemeentelijke gebouwen, sportzalen, straatverlichting en gemalen en bruggen van elektriciteit 

en/of warmte voorzien. Voor de komende jaren is daarom in 2022 een aanbesteding georganiseerd voor een nieuw 

energiecontract. Hierbij informeer ik u over de uitkomsten van deze aanbesteding.  

 

Om een sterke positie te hebben tegenover marktpartijen is gekozen voor een gezamenlijk inkoopproces met 

meerdere gemeenten (Baarn, Bunnik, De Bilt, Houten, IJsselstein, Leusden, Lopik, Montfoort, Nieuwegein, 

Oudewater, Soest, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Wijk bij Duurstede, Woerden en Zeist). Een externe partij 

heeft het afgelopen jaar deze aanbesteding begeleid.  

 

mailto:vuurwerkoverlast@stichtsevecht.nl
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De onrustige situatie op de energiemarkt zorgde voor een ingewikkeld en moeizaam  aanbestedingsproces. Zo is 

er in eerste instantie geen aanbieder geweest die zich heeft ingeschreven op de uitvraag. Na gesprekken met 

diverse aanbieders is uiteindelijk pas recent een akkoord bereikt met de aanbieder Vattenfall waardoor de 

leveringszekerheid per 1 januari 2023 gelukkig is gegarandeerd. Door het late akkoord is het helaas nu pas 

mogelijk u en onze huurders die de energie betalen via de gemeente hierover te informeren.  

 

De nieuwe tarieven zijn ten opzichte van de oude tarieven flink gestegen. De uitkomst betekent een stijging van de 

kosten voor energie voor de gemeente die groter is dan waarmee rekening is gehouden in de begroting. Wij zullen 

u en onze huurders de komende periode nader informeren over de nieuwe tarieven, de inhoud van de nieuwe 

overeenkomst en de financiële gevolgen. De financiële gevolgen worden daarnaast meegenomen in de 

Bestuursrapportage 2023 en de Kaderbrief 2024.  

 

------------------- 

 

Uitvoering onderhoud twee monumentale 

objecten/bruggen Zandpad Maarssen 
 

Het college heeft besloten een tweetal monumentale objecten/bruggen in Maarssen op te knappen, omdat deze in 

zeer slechte staat van onderhoud verkeren. Het gaat om een boogbruggetje aan het jaagpad/Zandpad en een 

loopbrug/hekwerk naar het Koetshuis op Goudestein. Vanwege het grote historisch belang en de functie die het 

boogbruggetje in de Nieuwe Hollandse Waterlinie heeft vervuld, komt het herstel van de brug in aanmerking voor 

subsidies vanuit provincie en waterschap. Het historisch belang van de plek en de straks opgeknapte werken zal, 

als de werken zijn opgeknapt, onder de aandacht worden gebracht door plaatsing van een informatiebord op het 

jaagpad. 
 

------------------- 

 

Tegemoetkoming voor zorgkosten TIM Stichtse 

Vecht 
 
Het college biedt Stichting Timon in 2022 een voorlopige aanvullende bijdrage van €2 miljoen aan voor de 
uitvoering van de zorg voor en begeleiding van de inwoners van Stichtse Vecht, door TIM Stichtse Vecht. Deze 
uitkering is vooruitlopend op de uitkomsten van het onderzoek van BDO en de vaststelling van de hoogte van de 
zorgkosten aan de hand van de jaarrekening 2022. Er is ook landelijk een stijging te zien van de zorgvraag en 
zorgkosten in de Jeugdzorg en Wmo, mede als gevolg van de COVID pandemie. Ook Timon ziet zich 
geconfronteerd met een toenemende zorgvraag en substantieel hogere kosten.  
 
Deze voorlopige toekenning voor 2022, in afwachting van het BDO onderzoek en de definitieve jaarrekening, past 
binnen de juridische mogelijkheden en draagt bij aan de continuering van de zorg voor onze inwoners.  
 

------------------- 

 

Verstekken subsidie vervangen wiekenkruizen 

molens 

 

De Utrechtse molenstichting gaat de wiekenkruizen van 15 Utrechtse molens vervangen. Hiervan staan 

zes molens in de gemeente Stichtse Vecht. De stichting ontvangt daarvoor, nadat het college op 20 

december jl. positief gesloten heeft, 10.000 euro subsidie van de gemeente. Financiële steun van 

partijen is nodig om de restauraties te kunnen uitvoeren en de molens weer te kunnen laten draaien. De 
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molens staan al bijna een jaar stil, omdat in de huidige staat het veiligheidsrisico te groot is om ze te 

laten draaien. De totale restauratiekosten worden geschat op circa € 1.800.000,-, waaraan 50 procent 

wordt bijgedragen door de Provincie Utrecht met een maximum van 1 miljoen euro. De andere 50 

procent zal van andere partijen moeten komen. Met het verstekken van de subsidie vanuit de gemeente 

dragen we bij aan het herstel en de instandhouding van het culturele erfgoed in Stichtse Vecht. 


