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2. Toelichting
De voorbereiding op de jaarwisseling is in september 2012 voor het eerst vanaf het begin
multidisciplinair ingestoken.
Doel: éénduidige regionale voorbereiding op de jaarwisseling. Vanuit het kernproces “openbare
orde en veiligheid” was de politie leidend in de voorbereiding. De voorbereiding besloeg de
periode 5 september – 31 december 2012. De rapportage over het voorbereidingsproces is op 31
januari 2012 in het DBVRHM besproken. Het hier voorliggende stuk is tevens de rapportage over
het verloop van de jaarwisseling voor het ROT.
De evaluatie van de voorbereiding is begin januari schriftelijk gedaan en opgenomen in de
bestuursrapportage. De evaluatie van het daadwerkelijke verloop van de jaarwisseling is
gehouden op 13 februari jl.
Hieronder volgt een korte rapportage over het verloop van de jaarwisseling en de resultaten van
de evaluatie.
Briefing op 31 december 2012
De voorbespreking op 31 december om 20.00 uur was nuttig en gaf rust, omdat voor de
dienstdoende OvD’s relevante informatie beschikbaar was. Het ROT was goed voorbereid en alle
relevante informatie (telefoonnummers etc.) was beschikbaar.
Verloop jaarwisseling
Politie:
De jaarwisseling is in Hollands Midden relatief rustig verlopen mede dankzij de voorbereidingen.
Op de aandachtslocaties is het rustig geweest. In Moordrecht en Sassenheim zijn twee incidenten
geweest. Dit heeft geen invloed op het aantal aandachtslocaties.
Brandweer:
Op oudejaarsavond was weinig hectiek: het was voor de uitrukploegen erg rustig.
In de periode tussen 19:00 uur en 03:30 uur zijn er ongeveer 140 meldingen afgehandeld. Dit
waren vooral buitenbranden en automatische meldingen die veroorzaakt werden door rook van
vuurwerk. Opvallend waren de zeven autobranden in Leiden en Leiderdorp. Er zijn geen meldingen
ontvangen van geweld tegen brandweermedewerkers.
GHOR:
Rustige jaarwisseling. De RAV heeft standaard twee extra ambulances ingepland, waardoor er 11
ambulances paraat waren. De ambulances zijn vooral uitgerukt voor enkele ongevallen met
vuurwerk. De ziekenhuizen en huisartsenposten hebben geen melding gemaakt van buitengewone
voorvallen.
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Persbericht jaarwisseling VRHM
Sinds 1 januari 2011 verstuurt de VRHM een gecombineerd persbericht van politie, brandweer en
GHOR over het verloop van de jaarwisseling. Doel van het persbericht is het geven van een beeld
hoe de jaarwisseling in de VRHM is verlopen over de tijdsspanne 23.00 uur – 4.00 uur.
De politie heeft het opstellen en verzenden van het gecombineerde persbericht van politie,
brandweer en GHOR in Hollands Midden altijd gecoördineerd. Met de komst van de Nationale
politie per 1 januari 2013 bleek deze rol in de nieuwe regionale eenheid nog niet uitgekristalliseerd.
Voor het persbericht over de jaarwisseling 2012 – 2013 zijn op 22 november 2012 nadere
afspraken gemaakt.
Op nieuwjaarsdag zijn persberichten verschenen, echter niet zoals bedoeld was. In de loop van
2013 komt duidelijkheid over de werkwijze en worden de afspraken gemaakt.
Evaluatie
Doelstelling van de integrale voorbereiding was tijdige uitwisseling van informatie (o.a. op basis
van de monodisciplinaire draaiboeken) en vooral inventariseren van hetgeen bij de
jaarwisseling nodig zou kunnen zijn ingeval van (grote) incidenten. Deze doelstelling is behaald.
Vanuit de hulpdiensten, de gemeenten en BGC is positief gereageerd op de integrale
voorbereiding op de jaarwisseling. De dienstdoende officieren vonden de briefing nuttig vanwege
de scenario’s, en zeker ook het feit dat ze elkaar gezien en gesproken hadden vóór de
daadwerkelijke jaarwisseling.
De belangrijkste aanbevelingen uit de schriftelijke evaluatie van de voorbereiding, de evaluatie van
het verloop van de jaarwisseling en inhoudsdeskundigen zijn:
1. benoem een leider over de multi voorbereiding;
2. start de planning van de voorbereiding in mei;
3. start de daadwerkelijke voorbereiding in september;
4. zorg voor duidelijkheid over de rollen in de voorbereiding (informatiemanager);
5. gemeenten hebben veel ervaring met voorbereiding op de jaarwisseling; deel dit
vroegtijdig en laat BGC dit coördineren;
6. vereenvoudig het format van het gemeentelijk draaiboek;
7. de hulpdiensten geven vroegtijdig aan welke informatie zij behoefte hebben. Het
gemeentelijk draaiboek bevat dan de antwoorden;
8. eerder afstemmen gemeentelijke draaiboeken;
9. gemeenten zouden vroegtijdig het aantal en de locatie van leegstaande panden moeten
inventariseren;
10. verwerken suggesties OvD’s in scenario’s;
11. de OvD- briefing en bespreking “scenario’s jaarwisseling” opnemen in het multi OTO
jaarplan;
12. aandacht voor de rol van de GMK (nieuwe politie functie OvD-OC);
13. maak gebruik van relevante landelijke bevindingen en rapportages over voorgaande
jaarwisselingen;
14. maak afspraken over werkwijze rondom het persbericht passend bij de nieuwe regionale
eenheid.
Advies
Voor de komende jaarwisseling heeft de veiligheidsdirectie onderstaande besluiten genomen:
• aanwijzing van een leider over de multidisciplinaire voorbereiding (dienstdoend OL)
• de leider voert de hierboven beschreven aanbevelingen 3 t/m 13 uit
• evalueert en rapporteert de voorbereiding en het verloop jaarwisseling 2013-2014

3. Implementatie en communicatie
De afspraken over het proces van voorbereiding van de jaarwisseling 2013-2014 zijn inmiddels in
de kolommen belegd.

4. Bijlagen
N.v.t.
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