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Geachte leden van de raadsfracties,
Tijdens de commissievergadering op 7 november jl. is gesproken over het raadsvoorstel RVB19-0069 inzake de nota
evenementenbeleid 2019 - 2022.
De nota evenementenbeleid is een kaderdocument waarin naast de opgave vanuit de raad en het coalitieakkoord ook de
uitgangspunten zijn verwerkt aan de hand van de input van het veld. Met het veld zijn stadsgesprekken gevoerd en
interviews gehouden. Daarnaast is er een enquête gehouden en een extra informatiebijeenkomst georganiseerd.
Het voortraject heeft de volgende uitgangspunten voor het te ontwikkelen beleid opgeleverd:
minder is meer, kwaliteit gaat boven kwantiteit;
bewaak de balans tussen leefbaarheid en levendigheid;
realiseer 1 loket/1 aanspreekpunt;
veiligheid voorop;
aandacht voor de procedure en termijnen.
Uit de vergadering is gebleken dat de verschillende fracties behoefte hebben aan het inbrengen van standpunten.
Samenvattend zijn tijdens de commissievergadering de volgende punten opgehaald:
1.

Less is more; minder door de gemeente, minder sturing en regelgeving, meer advisering, facilitering en

2.
3.

ondersteuning
Inspraak van de raad in besluitvorming kostendekkend evenementenbeleid.
Doe het samen; bevorder onderlinge samenwerking tussen alle partijen (organisatoren, inwoners, betreffende
afdelingen binnen gemeente) bij de verdere uitwerking van het evenementenbeleid en op de thema’s (Sociale)
Duurzaamheid en Leefbaarheid, waarbij we laten zien dat we oog hebben voor het culturele- en organiserend
vermogen van onze inwoners

Met deze brief nodig ik u uit om aan te geven wat uw fractie het college wil meegeven en of er nog overige zaken zijn die
in de uitwerking van de nota evenementenbeleid moeten worden meegenomen.

Vervolg
Nadat de input van alle fracties is ontvangen zullen wij dit vergelijken met de input van het veld.
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Indien het mogelijk is hieruit een lijn te destilleren zullen we de nota conform die lijn aanpassen.
In het geval de input tegenstrijdigheden tussen de fracties onderling of met de input van het veld oplevert, zullen we deze
tegenstrijdigheden eerst aan raadsfracties voorleggen.
Omdat er in de maand februari geen raadsvergadering is zal de nota evenementenbeleid geagendeerd worden voor de
raadsvergadering op donderdag 12 maart. In verband met het bestuurlijk besluitvormingstraject verzoeken wij u de input
uiterlijk op maandag 20 december bij de griffie aan te leveren.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en zie uw reactie tegemoet.
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