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Beste leden en burgerleden,

In de raadsplanning is aangegeven dat het evenementenbeleid in oktober 2019 aan uw raad wordt aangeboden. In onze
brief met nummer U19-013967 hebben wij het presidium geïnformeerd over de extra informatieavond op 10 september
2019 waarbij betrokkenen aanvullend op de enquête hun mening konden geven op de concept (kader)nota
evenementenbeleid en de uitvoeringsagenda evenementenbeleid 2019-2022. Aangegeven is dat de bijeenkomst
mogelijk zou leiden tot het aanpassen van de stukken, zodat daarom de stukken later bij uw raad aangeleverd zouden
worden dan gebruikelijk.
De informatieavond heeft inmiddels plaatsgevonden en is goed bezocht. De aanwezigen hebben naast het aanleveren
van knelpunten ook meegedacht over oplossingen/alternatieven en de invulling ervan. De input van de avond evenals die
van de enquête leiden er toe dat we de stukken wensen aan te passen.
De aanpassingen hebben met name betrekking op de wijze waarop we de gestelde doelen willen bereiken. Waarbij de
voorafgestelde kaders: verhoging van de dekking van de kosten en de differentiatie tussen maatschappelijke en
commerciële evenementen overeind blijven. We voorzien nu dat er meer tijd nodig is om de input van de betrokken te
verwerken en de wijzigingen zorgvuldig door te voeren.
Met deze brief verzoeken we u daarom om een maand uitstel van behandeling van de concept (kader)nota
evenementenbeleid en de uitvoeringsagenda evenementenbeleid 2019-2022. De stukken zullen geagendeerd worden
voor raadsbehandeling in november.
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