
 

 

Beantwoording politiek/technische vragen raadsleden 

 

Nummer  

Zaaknummer Z-21-180419 

Naam raadslid B. de Jong 

Fractie Morgen! 

Onderwerp Raadsvragen Morgen! Schade door vandalisme en vuurwerk 

Datum waarop de vraag is gesteld 5 januari 2022 

Termijn beantwoording is 1 week voor technische en maximaal 2 weken voor politieke vragen. 

Portefeuillehouder  

Afdeling  

 

In december heb ik u reeds vragen gesteld met betrekking tot de vuurwerkoverlast in de gemeente 

Medemblik en de vernielingen dien ten gevolge. Mijn vervolgvragen zijn de volgende: 

 

 Is er op dit moment een indicatie te geven van de schade ten gevolge van het gebruik 

van vuurwerk in de periode voor en tijdens de jaarwisseling 2021-2022. Zo niet, op 

welke termijn is dit wel duidelijk? 

antwoord  Inmiddels is er aan de hand van de gerapporteerde schade door de Buitendienst een 

inschatting gemaakt van de kosten. Deze bedragen inclusief manuren gemiddeld 

€13.200 

 

 Waaruit bestond/bestaat de ontstane schade, is dit te rubriceren? 

antwoord  Het volgende materiaal is vernield: 18 Bammens prullenbakken, 4 zoutbakken, 1 Honden 

dispenser bak, 5 straatkolken, 10 verkeersborden, 5m2 asfalt van een basketbalveld in 

Medemblik, purschuim over gazon en op afvalbak  

 

 Is deze vorm vandalisme in alle kernen zichtbaar geweest of spannen enkele kernen 

helaas de negatieve kroon? 

antwoord  De kern Wervershoof spant de negatieve kroon, met in totaal 11 vernielde 

prullenbakken.  

 

 Is er over 2021 inzichtelijk te maken wat de totale kosten van vandalisme ten laste van 

de gemeente Medemblik zijn geweest en op welke vormen van vandalisme (naast 

vuurwerk) dit terug te voeren is? 

antwoord  Afgelopen jaar hebben wij 28 vandalismezaken in behandeling gekregen. Wij registreren 

op vandalisme en niet specifiek op vuurwerkschades. De geschatte kosten zijn €14.300 

exclusief manuren.  

 

 



 

 

 In hoeveel gevallen is het mogelijk geweest om de vandalismekosten op de daders te 

verhalen? 

antwoord  In deze zaken was geen daderindicatie en het enige wat het NODR voor ons kon doen is 

aangifte van vernieling. Zo mogelijk verhalen zij de schade voor ons.  

 


