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Geachte leden van het Algemeen Bestuur,
Op 19 februari 2018 sprak u, naar aanleiding van de jaarwisseling 2017/2018, over het advies
van de Onderzoeksraad voor Veiligheid om vuurwerk te verbieden dat veel letsel veroorzaakt. U
sprak in gezamenlijkheid de wens uit om hier in aanwezigheid va n de Hoofdofficier van Justitie
en de Politiechef eenheid Rotterdam verder over te spreken.
Inmiddels heeft het kabinet bekend gemaakt geen algeheel landelijk verbod op vuurwerk dat
veel letsel veroorzaakt in te stellen. Het kabinet is voorstander van 'lokaal maatwerk'. Da a rom
krijgen gemeenten de mogelijkheid om vuurwerk tijdens de jaarwisseling te verbieden. Tijdens
de vergadering van het Algemeen Bestuur op 4 juli jl. heeft u mij verzocht te inventariseren wat
de standpunten en ervaringen binnen uw gemeente zijn met betrekking tot het gebruik van
vuurwerk en een mogelijk loka a l verbod. Ik wil u daarom verzoeken om uiterlijk op 3 september
2018 uw reactie kenbaar te maken via dit e-mailadres: wienke.vanderwal@vr-rr.nl.
Aan de hand van de inventarisatie wordt op 24 september a.s. tijdens de vergadering van het
Algemeen Bestuur gesproken over dit onderwerp. De inventarisatie wordt vooraf met u gedeeld.
De vergadering is met een uur verlengd en zal aanvangen om 10:00 uur en eindigen om 12:30
uur. Dit onderwerp is als eerste agendapunt geagendeerd. De gewijzigde verga dertijden
worden doorgegeven a a n uw secretariaat. De Hoofdofficier van Justitie en de Politiechef
eenheid Rotterdam zijn uitgenodigd om aanwezig te zijn.
Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en ik zie uw reactie graag tegemoet.
Met vriendetĩľke groet,
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