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Beste leden en burgerleden,
Graag informeer ik u met deze brief over de voortgang van het actualiseren van het evenementenbeleid.
Interactieve beleidsvorming
In de periode van oktober 2018 tot en met april 2019 heeft de interactieve beleidsvorming plaatsgevonden. Diverse interviews
en stadsgesprekken hebben plaatsgehad in deze periode. De insteek van deze interactie is telkens geweest: wat gaat er
goed, wat kan er beter en wat kan eenieder daaraan doen? Het resultaat is een overzicht van thema’s en doelen waarop het
geactualiseerde evenementenbeleid zich zal richten.
Voltooien beleidsdocumentatie
In het tweede kwartaal van 2019 is de energie gericht op het voltooien van de onderliggende beleidsdocumentatie. Een drietal
documenten zijn de onderliggers van het (voor te stellen) geactualiseerde evenementenbeleid. Te weten een kaderstellende
nota, een uitvoeringsnota en beleidsregels. De kademota en uitvoeringsnota zijn sterk aan elkaar gekoppeld, zoals ook reeds
tijdens de beeldvormingsbijeenkomst op 6 december 2018 is gepresenteerd. De beleidsregels vormen een set van lokale
regels, termijnen en voorwaarden inzake het aanvragen en organiseren van evenementen.
Bestuurlijke behandeling
De ambtelijke planning was gericht op behandeling van het dossier tijdens de raadsvergadering van d.d. 4 juli 2019 (en
voorliggend de commissie MMV van d.d. 26 juni 2019 en beeldvorming van d.d. 28 mei 2019 en d.d. 14 mei 2019). Deze
planning is niet haalbaar gebleken. De oorzaak hiervoor ligt bij de aandacht voor de inspraak van en het draagvlak bij interne
en externe actoren, de informatieverwerking van de tegengestelde belangen en het multidisciplinaire karakter van het
evenementenbeleid. De planning is aangepast naar de eerstvolgende bestuurlijke besluitvormingsronde. Dat wil zeggen dat
de beleidsdocumenten eind juni 2019 gereed zijn voor bestuurlijke behandeling en worden ingebracht voor beeldvorming op
22 augustus 2019, commissie MMV van d.d. 3 september 2019 en raadsvergadering van d.d. 12 september 2019.
Ik vertrouw erop u naar behoeven te hebben geïnformeerd.
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