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Gemeente Amersfoort 
BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE RAADSVRAGEN 

Reglement van orde van de raad (artikel 43) 
         Docs.nr  5567010 

 
Nr. 2017 – 123 
Vragen van de BPA over “Veiligheid en Noordverordening tijdens aanstaande viering oud en Nieuw 
2017-2018”,  
conform Reglement van orde van de raad, ontvangen 29 november 2017. 
 
ANTWOORD van het college dd. 19 december 2017. 

 
 
TOELICHTING door fractie 

De Burgemeester heeft, uiteraard in samenspraak met het OM en de Politie de wettelijke bevoegdheid 
om, voorafgaande aan bijeenkomsten of feestelijkheden, een Noodverordening in te stellen. 
 
In een dergelijke Noodverordening kunnen diverse regels, maatregelen en details (ruim van tevoren) 
bekend worden gemaakt. 
 
Hierdoor kunnen de Burgers in een bepaald gebied of wijk zich vergewissen van de consequenties van 
het zich niet houden aan de gestelde regels uit de Noodverordening.  
 
Daarnaast kunnen Burgers dan rekening houden met de opstelling en handeling van Politie en het OM bij 
een eventuele overtreding van deze Noodverordening. 
 
 

 
 
VRAGEN AAN  &  ANTWOORDEN VAN HET COLLEGE 
Afgestemd portefeuillehouder(s): Bolsius 

 
 
Vraag 1: 

Zijn het huidige College en onze Burgemeester ervan op de hoogte dat er in Amersfoort, reeds 
meerdere jaren op rij, zeer vervelende rellen zijn geweest op verschillende plekken in de stad tijdens 
de Oud en Nieuw vieringen? 
 
Antwoord 1: 

Ja. 
 
Vraag 2: 

Staan het College en onze Burgemeester voor 100% achter de werkzaamheden van hulpdiensten als 
Politie, GGD en Brandweer, niet alleen gedurende het gehele jaar, maar in het bijzonder tijdens deze 
komende periode van Feestdagen? 
 
Antwoord 2: 

Ja. Het college heeft een grote waardering voor de inzet en professionaliteit van hulpverleners. 
 
Vraag 3: 

Is het College op de hoogte van het toenemende geweld en intimidatie tegen hulpverleners in 
Amersfoort, niet alleen op straat, maar ook bijvoorbeeld bij Huisartsen en in het Meander Ziekenhuis? 
 
Antwoord 3: 

Vanzelfsprekend is geweld in het algemeen, en specifiek tegen hulpverleners, onacceptabel. 

Hulpverleningsorganisaties herkennen overigens niet het geschetste beeld van toenemend geweld. 
 
Vraag 4: 

Is het College bereid om hulpverleners, zoals Politie, GGD en Brandweer, maar ook de Burgers beter te 
gaan beschermen tegen rellen tijdens en rondom de komende Oud en Nieuw viering? 
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a. Zo ja, wanneer en op welke wijze? 
b. Zo nee, waarom niet? 

 
Antwoord 4:  

Zowel landelijk als lokaal heeft geweld tegen hulpverleners aandacht, ook in de voorbereidingen op de 
jaarwisseling. 
De politie, gemeentelijk handhavers en brandweer zijn uitgerust met bodycams, mede om geweld tegen 
hulpverleners te voorkomen. Er zijn afspraken gemaakt om de brandweer in gevallen waarin dit nodig is 
in gezamenlijkheid met de politie op te laten treden. 
Hulpverleners worden ook regulier getraind op omgaan met geweld. Verder is bijvoorbeeld 
brandweerpersoneel binnen de VRU bekend met het fenomeen Veilig Publiek Taak (VPT) en ook 
geïnstrueerd hoe te handelen bij een incident. 
Landelijk is een belangrijke en expliciete rol weggelegd voor de minister van Justitie en Veiligheid. De 
minister is voornemens nog dit jaar een brief aan de Tweede Kamer te schrijven over de aanpak van de 
jaarwisselingsproblematiek, waaronder ook geweld tegen hulpverleners. Daarin wordt ook ingegaan op 
het recent verschenen onderzoeksrapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over dit onderwerp. 
Wij volgen dit op de voet. 
 
Tenslotte wordt in onze communicatie, waaronder vuurwerklessen op basis- en middelbare scholen, 
expliciet aandacht besteed aan respect voor hulpverleners. 
 
Vraag 5: 

Is het College c.q. de Burgemeester bereid om daartoe Preventief een Noodverordening in te stellen? 
Dit ter bescherming van de diverse hulpverleners en de Burgers van Amersfoort. 

 
a. Zo nee, waarom niet? 

 
 
Antwoord 5: 

In de beantwoording van de eveneens door de BPA gestelde raadsvragen  2017-014 is uitvoerig 
toegelicht in welke situatie de burgemeester een noodbevel of noodverordening kan inzetten.  
 
Noodbevelen en noodverordeningen zijn instrumenten die de burgemeester in uitzonderlijke gevallen 
kan inzetten als er sprake is van acute (dreigende) ernstige wanordelijkheden of rampen. Op dit 
moment is daarvan geen sprake, noch van ernstige vrees daarvoor. 
Net als voorgaande jaren wordt bij de voorbereidingen van de jaarwisseling gekeken of inzet van de 
noodbevoegdheden noodzakelijk is of kan zijn. Concreet betekent dit dat er een afgestemd concept-
noodbevel klaar ligt, dat op onderdelen ingevuld/aangepast moet worden (afhankelijk van de situatie 
die zich voordoet) en dat na afstemming tussen burgemeester en politie vrijwel direct ingezet kan 
worden, als bestaande bevoegdheden en/of maatregelen niet meer afdoende zijn. 
 
 
Vraag 6: 

Zo ja, is het College dan ook bereid hierover uitgebreid van tevoren te communiceren met de Burgers 
van Amersfoort en hen te wijzen op de consequenties van het overtreden van een eventuele 
Noodverordening? 

 
a. Zo ja, wanneer en op welke wijze? 
b. Zo nee, waarom niet? 

 
Antwoord 6: 
 

Het bekendmaken van een noodverordening gebeurt volgens de daarvoor geldende wettelijke regels: de 
tekst wordt bij het uitvaardigen gepubliceerd. In de tekst van de noodverordening is opgenomen wat 
het overtreden van de verordening betekent. 

 
Inlichtingen   
Afd. Bestuur, Strategie en Veiligheid. S.Robijn., tel 033-469 4526 

 
 

https://www.onderzoeksraad.nl/nl/onderzoek/2329/veiligheidsrisico-s-tijdens-de-jaarwisseling
https://amersfoort.notubiz.nl/modules/4/Schriftelijke%20vragen/361769
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