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ONDERWERP 
Collegebericht: Proces inzet digipanel over jaarwisseling 
 
Aanleiding 
De burgemeester heeft toegezegd de raad te informeren over de inzet van het 
digipanel over de jaarwisseling. Met dit bericht voldoet de burgemeester aan deze 
toezegging. 
 
Naar aanleiding van het verloop van de jaarwisseling 2019-2020 is zowel landelijk 
als lokaal de discussie over een vuurwerkverbod in een stroomversnelling 
gekomen. De regering heeft aangekondigd voor de komende jaarwisseling te 
komen met een vuurwerkverbod voor knalvuurwerk en vuurpijlen. In het verlengde 
van die discussie heeft het CDA Heemstede tijdens de raadsvergaring van 30 
januari 2020 de motie Heemstede vuurwerkvrij ingediend voor een algeheel 
vuurwerkverbod in Heemstede met uitzondering van georganiseerde en vergunde 
vuurwerken. En om in goed overleg met inwoners en organisaties te zoeken naar 
mogelijke andere, innovatieve, milieuvriendelijke, feestelijke, veilige invullingen van 
de jaarwisseling. Deze motie is verworpen met 4 stemmen voor en 15 stemmen 
tegen. In een tweetal inwonersbrieven is gevraagd om het digipanel in te zetten om 
bij de inwoners van Heemstede te peilen hoe gedacht wordt over de invulling van 
de jaarwisseling. Het college heeft toegezegd deze peiling voor te bereiden in 
overleg met de brievenschrijvers.  
 
Proces 
Het proces zal als volgt worden vormgegeven:  
 

Fase & Besluitvorming Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

Collegebericht verloop 
jaarwisseling 

            

Motie CDA: algeheel 
vuurwerkverbod  

            

Inwonersbrieven digipanel 
jaarwisseling 

            

Afstemming met 
briefschrijvers over vragen 
digipanel 

            

Inzet digipanel 
jaarwisseling 

            

Verwerken uitkomsten             
Informeren raad             

 
Toelichting 

 In eerste instantie is aan de briefschrijvers gevraagd om hun verwachtingen 
ten aanzien van het digipanel kenbaar te maken en suggesties te doen voor 
vragen. Vanwege de coronamaatregel kon dit alleen schriftelijk. Vanwege 
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persoonlijke omstandigheden bij een van de briefschrijvers was op korte 
termijn ook een schriftelijke inbreng niet mogelijk. Hierop zijn door de 
gemeente zelf concept vragen opgesteld en voorgelegd aan de briefschrijvers.  

 Vanwege andere reeds geplande digipanels is het niet mogelijk om vóór de 
zomer nog een digipanel te organiseren over de jaarwisseling. De verwachting 
is dat het panel vlak na de zomer ingezet kan worden. Het streven is om de 
resultaten tijdig beschikbaar te hebben zodat eventuele financiële implicaties 
kunnen worden meegenomen bij de najaarsnota en de begroting 2021. 

 


