“Vuurwerkverbod en Coronabonus”
Dordrecht, 8 november 2020
Betreft: Artikel 40-vragen
Nu de tweede golf Coronagolf zich over het land heeft uitgestort, met alle gevolgen voor de gezondheid,
zorg en economie van dien, volgen uiteraard ook maatregelen. Daar hoort ook het handhaven van de
regels bij. Helaas behoort de regio Zuid-Holland-Zuid tot de drie regio’s met het hoogste aantal
besmettingen. Dat dat consequenties heeft, spreekt voor zich. Iedereen volgt de ontwikkelingen op de
voet.
Zo zagen wij op het RTL journaal van 19 oktober 2020 dat de Voorzitter van onze veiligheidsregio nog
niet wist of het wel verstandig was vuurwerk te verbieden, maar wel naar de verkoopmomenten te
kijken. Enige tijd later wist hij het wel. Met zijn collega voorzitters heeft hij een indringend beroep
gedaan op de Staatssecretaris tot het verbieden van de verkoop van vuurwerk. Ook zagen wij een tweet
van onze burgemeester dat de toezichthouders en handhavers uit Dordrecht in ieder geval ook een
coronabonus van 300 euro krijgen.
De Dordtse VVD vindt dat met de dalende besmettingsgraad er perspectief moet worden geboden op
een kerst en oud en nieuw waarin we wel weer wat meer mogen. Een verbod een kleine twee maanden
voor de feestdagen lijkt ons voor onze bewoners te prematuur. Voor de vuurwerkbranche minimaal 4
maanden te laat. Bij hen liggen de bunkers vol met relatief veilig vuurwerk. Namelijk ontdaan van
klappers en pijlen, die de meeste gewonden veroorzaken. Dat perspectief onder de voorwaarde dat
tegen de kerst het risiconiveau voor onze regio op waakzaam staat en de reguliere zorg weer gegeven
kan worden. Dan staat er een beloning voor goed gedrag tegenover, immers het zijn onze inwoners die
dit waar moeten maken door zich aan de regels te houden. Dat is goed voor onze inwoners, voor onze
zorg en voor onze economie.
Maar de Staatssecretaris beslist over een verkoopverbod en die wil dit wijselijk nog even aankijken. De
burgemeester gaat over het aanwijzen van gebieden waar geen vuurwerk mag worden afgestoken. De
Dordtse VVD vreest, gelet op het indringend pleidooi dat hij en zijn collega’s uit het veiligheidsberaad
hebben gehouden, hiertoe over zal gaan indien de staatssecretaris niet tot een verkoopverbod over
gaat. Wij vinden het zeer gewenst dat hij zo’n voornemen eerst bespreekt met de gemeenteraad.
De Dordtse VVD steunt de strikte handhaving van de Coronaregels. Dat dit niet kan zonder gevaar om
zelf te worden besmet of fysiek of mentaal te worden belaagd, is helaas meerdere malen gebleken. De
gedachte om ook Dordtse handhavers en toezichthouders zo’n financiële steun in de rug te geven,
steunen wij dan ook van harte.

1. Wil de voorzitter van onze veiligheidsregio met het veiligheidsberaad, nu zij indringend hebben
gepleit voor een algeheel verkoopverbod, net zo indringend pleiten voor een
compensatieregeling voor de vuurwerkbranche door het rijk bij zo’n verbod?
2. Is de burgemeester bereid een eventueel voornemen tot het aanwijzen van Dordrecht als
vuurwerkvrije zone met de ondernemers, die voor miljoenen aan vuurwerk hebben ingekocht,
en met de raad tijdig te bediscussiëren met alle voors- en tegen?
3. Is de burgemeester bereid om in overleg met de branche te zoeken naar methoden om
Coronaproof vuurwerkverkoop zodanig te organiseren -denk hierbij aan thuisbezorging van
vuurwerkpakketten- dat besmettingen bij de verkoop niet plaats kunnen vinden?
4. Is de Burgemeester het met ons eens dat het geven van een perspectief c.q. beloning voor goed
gedrag aan onze inwoners een veel positiever effect kan hebben, dan het nu zonder meer
verbieden van verkoop of afsteken?
5. Wil de burgemeester zijn enthousiaste uiting op twitter over de coronabonus voor
toezichthouders en handhavers kracht bijzetten door op de kortst mogelijke termijn daartoe een
voorstel aan de gemeenteraad te sturen? Zou u daarbij willen aangeven of u met ons van
mening bent dat bij voorkeur geschied door middel van bonnen die alleen in Dordrecht zijn te
besteden?
6. Bij alle vragen uiteraard gaarne een motivering waarom wel, of waarom niet.
We kijken uit naar de beantwoording van onze vragen.
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